
 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstplan Gietwatervoorziening 

Glastuinbouw 
 

 

 

 

 

 

Versie:     2.0 

 

dd.:  4 oktober 2021  

Printdatum:  

 

 

©  

 

 

 

 



 

2 

 

Colofon 
Titel (& ondertitel)  : Toekomstplan Gietwater 
Referentie, versie  : 2.0 
Datum  :  : 4-10-2021 
Opdrachtgever   : Greenport West Holland in samenwerking met Hoogheemraadschap     

Delfland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Westland, Glastuinbouw 
Nederland / Innovatiefonds LTO Noord 

Project  :       
 
Contactpersoon  : Margreet Schoenmakers 
 
 
Document historie 
 
ID/versie :      
      
      
 
Bewerkt door :Bart Scholten       
      
 
Verzonden aan :Guus Meis, Margreet Schoenmakers, Harald ten Dam, Erik de Haan, Tiemen Maris
       
      
 
Datum : 4-10-2021       
      
 
Status : definitief       
      

 

Opmerking :      

      

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Samenvatting ........................................................................................................................ 5 

2 Inleiding ................................................................................................................................ 9 

2.1 Totstandkoming Toekomstplan ....................................................................................... 9 

2.2 Aanleiding...................................................................................................................... 9 

2.3 Noodzaak goed gietwater ............................................................................................... 9 

3 Probleemstelling...................................................................................................................11 

3.1  Businesscase .................................................................................................................11 

3.2 Randvoorwaarden .........................................................................................................11 

4 Omvang van de gietwaterstromen in het Westland.................................................................12 

4.1 Gebruik regenwater ......................................................................................................13 

4.2 Omvang gebruik RO water .............................................................................................15 

5 Ontwikkelingen watervraag ...................................................................................................16 

5.1 Ontwikkelingen glastuinbouw Westland 

5.2 Ontwikkelingen in teelttechniek .....................................................................................16 

5.3 Gevolgen klimaat verandering........................................................................................17 

6 Knelpunten gebruik RO water door de tuinbouw ....................................................................18 

6.1 Verzilting ......................................................................................................................18 

6.2 Bodemdaling.................................................................................................................21 

6.3 Maatwerk .....................................................................................................................23 

6.3.1 Wetgevend kader...................................................................................................23 

6.3.2 Overige ontwikkelingen ten aanzien van brijn in Nederland ......................................25 

6.4 Overzicht ......................................................................................................................26 

7 Businesscase De Lier .............................................................................................................27 

8 Inventarisatie (alternatieve) gietwaterbronnen ......................................................................28 

8.1 Gezuiverd effluent RWZI ................................................................................................28 

8.1.1 Uitgangspunten .....................................................................................................28 

8.1.1 Tariefstructuur.......................................................................................................29 

8.1.2 Te leveren capaciteit ..............................................................................................29 

8.1.3 Te leveren hoeveelheden .......................................................................................30 

8.1.4 Uitkomsten businesscase Evides Industriewater ......................................................30 

8.1.5 Uitkomsten van businesscase bij realisatie door een alternatieve entiteit..................32 

8.1.5 Effecten van investering-subsidies...........................................................................32 

8.1.6  Effecten van uitbreiding van gietwateropslag bij glastuinbouwbedrijven ...................33 

8.1.7 Effecten van grootschalige buffering .......................................................................34 



 

4 

 

8.1.8 Toekomstige ontwikkelingen: aanscherping richtlijn stedelijk afvalwater...................35 

8.1.9 Doorkijk naar opschaling van de businesscase..........................................................35 

8.1.10  Borging kwaliteit hergebruik RWZI Effluent..............................................................35 

8.1.11 Samenvatting.........................................................................................................36 

8.2 Infiltratie overschot regenwater (Coastar Waterbank Westland) ......................................36 

8.2.1 Terugwinnen geïnfiltreerd water.............................................................................36 

8.2.2 Effect op netto grondwatergebruik .........................................................................37 

8.2.3 Stijghoogte ............................................................................................................37 

8.2.4 Zoutconcentratie ...................................................................................................38 

8.2.5 Milieu - en vergunningsaspecten.............................................................................38 

8.2.6. Effecten op het oppervlaktewater ...........................................................................39 

8.2.7 Gietwaterkosten ....................................................................................................39 

8.2.7 Samenvatting.........................................................................................................40 

8.3 Drinkwater....................................................................................................................40 

8.3.1 Ontzouten van drinkwater ......................................................................................40 

8.3.2 Samenvatting.........................................................................................................41 

8.4 Gebruik regenwater ......................................................................................................41 

8.4.1 Realisatie ...............................................................................................................43 

8.5 Gebruik oppervlaktewater .............................................................................................45 

8.6 Verplaatsen grondwateronttrekkingen naar het tweede watervoerende  pakket en/of 

brijnlozing naar het derde watervoerende pakket ......................................................................45 

8.7 Bestaande collectieve initiatieven ..................................................................................45 

9  Scoringstabel .......................................................................................................................47 

10 Conclusies en aanbevelingen .............................................................................................48 

10.1 Knelpunten ...................................................................................................................48 

10.2 Bronnen aanvullend gietwater .......................................................................................48 

10.3 Aanbevelingen ..............................................................................................................49 

10.4 Procesvoorstel vervolg  

Bijlage 1 KRW art 11 lid j ...............................................................................................................51 

Bijlage 2: Samenstelling drinkwater Evides ....................................................................................53 

Bijlage 3: Certificatieschema GLK Bijlage 6 Eisen aan wateropslag ...................................................54 

Bijlage 4: Criteria voor toelating selectie procedure Nationaal Groei Fonds .....................................55 

Bijlage 5: Analysepakket Brijn .......................................................................................................56 

 

 

 



 

5 

 

 

 

1 Samenvatting  

 

Goed en voldoende gietwater is een basis voorwaarde voor de glastuinbouw. De laatste jaren zijn de 

normen waaraan goed gietwater moet voldoen aangescherpt om emissies naar het oppervlaktewater te 

voorkomen. Om lozing van teeltwater te voorkomen is het belangrijk om de concentraties aan natrium in 

het gietwater zo laag mogelijk te houden (< 0,2mmol/l). 

Regenwater is de belangrijkste bron van kwalitatief goed gietwater. In theorie valt er op jaarbasis voor 

de meeste teelten voldoende neerslag om de behoefte aan gietwater te dekken. Echter door de 

discrepantie tussen het aanbod van neerslag en de behoefte aan gietwater is de gemiddelde dekking uit 

regenwater in het Westland zo’n 70%, en blijft er in een regulier jaar een belangrijke behoefte aan 

aanvullend gietwater. 

Opslag van regenwater, om deze discrepantie te verkleinen, is dan ook een belangrijk aandachtspunt 

maar aanvullend gietwater zal altijd beschikbaar moeten zijn en blijven. Enerzijds omdat een deel van de 

teelten, met name glasgroente een waterbehoefte hebben die hoger is dan de jaarlijkse neerslag en 

anderzijds door de toenemende weersextremen met de daaraan verbonden onzekerheden voor een 

sluitende gietwater voorziening. 

De totale gietwater behoefte voor het Westland is niet exact bekend en wordt in diverse rapporten 

geschat tussen  13,7 en 17,7 miljoen m3 per jaar.  De belangrijkste bronnen van aanvullend gietwater 

zijn ontzout brak grondwater via de techniek “Reverse Osmosis” (omgekeerde osmose, hierna RO water 

genoemd), drinkwater en oppervlaktewater. RO water is de belangrijkste bron van aanvullend gietwater 

in het Westland. De omvang van het gebruik van RO water is niet goed bekend, met name omdat er 

geen centrale database is voor de registraties van onttrekkingen, lozingen en infiltraties. In verschillende 

onderzoeken is het gebruik van gietwater benaderd door middel van modellen en steekproeven. 

Daarnaast heeft de hoeveelheid neerslag en de verdeling van de neerslag in een jaar een grote invloed 

op het gebruik van RO water door de tuinbouw. Het gebruik van RO water wordt op basis van 

modelberekeningen geschat tussen de 3,5 miljoen m3 voor een regulier jaar en 7,4 miljoen m3 voor een 
extreem droog jaar.  

RO water is dan ook een belangrijk en essentieel onderdeel van de gietwatervoorziening in het Westland. 

In tegenstelling tot drinkwater en oppervlaktewater heeft RO water een vergelijkbare kwaliteit als 

hemelwater. Het bevat zeer lage gehalten aan natrium en voldoet aan de norm “goed gietwater”. 

Daarnaast is de bereiding van RO water relatief goedkoop. 
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Figuur 1: Schematische weergave van de productie van RO water en brijn injectie 

Bij de productie van RO water wordt brak grondwater uit het eerste watervoerende pakket opgepompt en 

door een membraan geperst (reverse osmosis membrane). Het membraan laat alleen water door, zouten 

blijven achter. Deze stroom zouter water wordt brijn genoemd. De installaties die in de tuinbouw 

gebruikt worden kennen meestal een rendement van 50%. Dat wil zeggen dat voor elke twee m3 

onttrokken grondwater  één m3 productwater er één m3 brijn vrijkomt. Dit brijn wordt terug gebracht in 

het tweede watervoerende pakket. 

Het gebruik van RO water kent echter ook knelpunten zoals bijdrage aan bodemdaling, verzilting en het 

juridisch kader (Kaderrichtlijn water/Grondwaterrichtlijn) van de brijnlozing 

 

Knelpunten gebruik RO water in het Westland 

Bodemdaling 

In de regio De Lier is bodemdaling een probleem. Deltares heeft opdracht gekregen het verband tussen 

grondwateronttrekking en bodemdaling te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat de bodemdaling 

rondom De Lier deels het gevolg is van de grondwateronttrekkingen door de tuinbouw in voorjaar en 

zomer.  Door de grote grondwateronttrekkingen uit het eerste watervoerende pakket (twee maal het 

gebruik van RO water) treden stijghoogte dalingen op van ten minste 3 m gedurende het voorjaar en de 

zomer. In bodemdalingsgevoelige gebieden veroorzaken stijghoogte dalingen inklinking van boven 

liggende kleipakketten.  Neemt de daling van de stijghoogte verder toe (door nieuwe onttrekkingen of 

hogere debieten) dan zal dat leiden tot extra zettingen. Zelfs als de stijghoogte daling de komende jaren 

niet toeneemt zullen de komende jaren nog restzettingen optreden van ca. 20 cm. De zettingen in De 

Lier worden deels ook veroorzaakt door de belasting in De Lier zelf, het stoppen van onttrekkingen zal 

hoogstwaarschijnlijk de zettingen verminderen maar niet stoppen. 

 

Verzilting 

In 2012 hebben Deltares en KWR (Marta Faneca Sanchez) gezamenlijk het onderzoek “Effecten van 

brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland” uitgevoerd. De conclusies waren toen 

dat de effecten van beperkte schaal waren en lokaal. Het autonome proces van verzilting / verzoeting is 

overheersend ten opzichte van de effecten van grondwateronttrekkingen en brijninfiltratie. Dit autonome 

proces wordt bepaald door (zie ook figuur 7 en 8):  

 De ligging van de Noordzee aan de (noord)westzijde, met een gemiddeld constant niveau (~ 

NAP);  

 De ligging van de droogmakerijen ten oosten van Delft met een zeer diep drainageniveau ( -4 tot 

-6 m     NAP);  
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 Een grote grondwateronttrekking op het voormalige DSM terrein in Delft, die tevens voor een 

grote verlaging van de grondwaterstand zorgt. 

De studie van Ros & Zuurbier  (2017) op basis van de kennis die is opgedaan in de Pilot Prominent stelt 

dat gebruik van RO water en brijnlozing leidt tot verzilting met de volgende eigenschappen: 

 De verzilting is een langzaam proces (zie figuur 7 en 8): door de activiteiten loopt de gemiddelde 

concentratie maar heel langzaam en vrijwel lineair op;  

 De impact is lokaal: er zijn gebieden die sterk verzilten (WVP1 en WVP2), maar ook gebieden die 

(in eerste instantie) verzoeten, afhankelijk van de concentraties voor de aanvang van de RO;  

 Na langere tijd slaat initiële lokale verzoeting vaak toch om in verzilting, dit komt vooral doordat 

de eerste slecht doorlatende laag op de meeste plekken een lage weerstand heeft: na verloop 

van tijd heeft het toestromende water zijn oorsprong in het tweede watervoerende pakket en 

wordt de omgeving van RO-systemen steeds zouter;  

 De onttrekking van brakwater in het eerste watervoerende pakket leidt tot versterkte 

zoutwaterintrusie langs de kustlijn en sterke verzilting van de omgeving van de RO-systemen 

aldaar. 

 

Maatwerk & wetgevend kader m.b.t. brijninfiltratie 

Directe lozing van brijn in het grondwater is niet toegestaan. De huidige lozingen zijn door middel van 

landelijk maatwerk vergund. Dit landelijk maatwerk vervalt op 1 juli 2022. Onder de nieuwe 

Omgevingswet is het aan de Provincie en de gemeente om beleid vast te stellen of en onder welke 

voorwaarden maatwerk voor brijninfiltratie opnieuw verleend kan worden. 

Als onderdeel van deze studie zijn de alternatieve gietwaterbronnen voor het Westland onderzocht en is 

beoordeeld in hoeverre deze een oplossing bieden voor de gietwater behoefte en de genoemde 

knelpunten. 

Alternatieven 

Gezien de knelpunten welke verband houden met het gebruik van RO water is een verkenning gemaakt 

van de alternatieve bronnen van gietwater en de haalbaarheid van deze alternatieven op de korte en 

lange termijn.   

Naast de levering van gezuiverd effluent zijn het gebruik van drinkwater, toepassen van het concept 

Coastar Waterbank Westland, vergroten van de opslag van regenwater, het gebruik van 

oppervlaktewater en het verplaatsen van de onttrekking en lozing naar diepere bodemlagen bij de 
productie van RO water beoordeeld. 

Levering gezuiverd effluent 
Effluent van RWZI Harnaschpolder moet een zuiverings- en ontzoutingsproces ondergaan voordat het 

kan voldoen aan de norm voor goed gietwater en vanaf 2023 de normen zoals opgenomen in de nieuwe 

EU-verordening voor hergebruik van effluent. Daarna moet het gezuiverde water via een distributie 

netwerk geleverd worden aan de tuinbouwbedrijven. De vraag naar aanvullend gietwater is beperkt tot 
enkele maanden in voorjaar en zomer, afhankelijk van de neerslag. 

Levering van gezuiverd effluent is duurzaam en kent geen van de knelpunten die verbonden zijn aan het 
gebruik van RO water, maar wel andere knelpunten zoals maatschappelijke acceptatie.  

Met behulp van kengetallen van Evides Industriewater is een businesscase op hoofdlijnen uitgewerkt 

voor levering aan ca. 800 ha glastuinbouw in De Lier. De uitkomsten laten zien dat de kosten voor 

levering van gietwater hoog zijn en vele malen hoger dan wat nu door de tuinder als realistische 

gietwaterprijs beschouwd wordt. Deze hoge prijs is voor een groot deel het gevolg van de beperkte 

bedrijfstijd en het hoge aandeel van de vaste kosten in de kostprijs van het gietwater, welke in een 

beperkte tijd en m3 geleverd water terug verdiend moeten worden.  

De kosten verbonden aan de levering van dit gietwater bestaan in hoofdzaak uit vaste kosten zoals 

rente, afschrijvingen en beheer van de installaties en netwerken. De variabele kosten zijn laag. Deze 

kosten opbouw weerspiegeld zich in de tariefstructuur voor de afnemers: hoge vaste kosten in de vorm 

van vastrecht per m3 aansluitcapaciteit en lage variabele kosten. 

Bij een aansluitcapaciteit van 2m3/ha per uur (vergelijkbaar met de capaciteit van veel RO installaties) 

zal het vastrecht € 7.200,- per hectare per jaar bedragen. De variabele kosten bedragen € 0,13/ m3 

geleverd gietwater. Bij een verbruik van 2.000 m3 aanvullend gietwater per jaar betekent dit een prijs 

van € 3,74 per m3 gietwater. 
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Het is niet waarschijnlijk dat levering van gezuiverd effluent realiseerbaar is zonder  aanzienlijke subsidies  

en/of verhoging van de prijs voor gietwater. 

Concept Coastar Waterbank Westland 

Bij het Coastar Waterbank Westlandconcept wordt in het najaar en winter het overschot aan neerslag in 

het eerste watervoerende pakket geïnfiltreerd. Een klein deel van dit zoete water kan terug gewonnen 

worden in het voorjaar en zomer. Dit is niet voldoende om aan de gietwatervraag te voldoen. Om toch 

voldoende gietwater beschikbaar te hebben, blijft in dit concept RO water een belangrijke functie 

houden. Door de infiltratie van zoet regenwater wordt de verzilting ten gevolge van de 

grondwateronttrekkingen van RO water gecompenseerd. Het Coastar concept is dus met name bedoeld 

om de verzilting tegen te gaan. Door de blijvende grote onttrekkingen voor RO water kan dit concept niet 

toegepast worden in bodemdalingsgevoelige gebieden. Ook zal maatwerk voor de lozing van brijn 

noodzakelijk blijven. 

Levering drinkwater 

Drinkwater voldoet ongezuiverd niet aan de normen voor goed gietwater. Het natriumgehalte is  te hoog 

waardoor ook drinkwater ontzout moet worden voordat het gebruikt kan worden als gietwater. Bij het 

ontzouten van drinkwater komt een beperkte brijnstroom vrij. Omdat het drinkwater van Evides 

afkomstig is van Maaswater zal het brijn gehaltes aan stoffen bevatten waardoor lozing op het 

oppervlaktewater of in de bodem niet wenselijk is.  Lozing van het brijn op het riool is alleen mogelijk via 

een maatwerk vergunning van de gemeente. 

Evides heeft aangegeven dat uitbreiding van levering aan de tuinbouw beperkt mogelijk is vanwege 

beperkingen in het distributie systeem. Om grootschalig drinkwater te leveren aan de tuinbouw zijn 

omvangrijke investeringen noodzakelijk in hoofd- en distributieleidingen.  

Vergroten opslag van regenwater 

Vergroten van de opslagcapaciteit van regenwater bij de tuinbouwbedrijven vermindert de 

afhankelijkheid van aanvullende bronnen van gietwater zoals RO water, echter ook bij grote eigen opslag 

blijft altijd een alternatief noodzakelijk. Uitbreiding van de opslagcapaciteit zal niet op alle locaties in het 

Westland makkelijk te realiseren zijn. Bij reconstructie en nieuwbouw is uitbreiding goed in te passen. 

Gietwater uit de eigen opslag is duurzaam en relatief goedkoop. 

 

Een indicatie van de kostprijs van een m3 gietwater uit het eigen gietwaterbassin is 0.60 tot 0.90 euro 

per m3. Deze prijsberekening is gebaseerd op een rechthoekig bassin met afdekking op onbebouwde 

grond. Hierbij zijn geen bedragen meegenomen voor het niet kunnen benutten van de grond onder het 

bassin voor de teelt. 

Gebruik van oppervlaktewater 

Oppervlaktewater heeft niet de gewenste kwaliteit en HH Delfland heeft aangegeven dat de 

beschikbaarheid van extra oppervlaktewater beperkt is.  Het gebruik van oppervlaktewater is dan ook 
geen reëel alternatief voor het vervangen van een significant deel van het RO water. 

Verplaatsing van onttrekking en infiltratie naar diepere grondwaterpakketten 

Een methode om effecten van de productie van RO water op bodemdaling te verminderen is om de 

onttrekking te verplaatsen naar het tweede watervoerende pakket. Deltares heeft aangegeven dat in dat 

geval de effecten van de onttrekking op de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket minimaal 

zijn. Leveranciers van RO-installaties geven echter aan dat zij als nadeel zien dat dan wordt onttrokken 

uit een watervoerend pakket waarin jarenlang miljoenen m3 brijn is geloosd. Hierdoor zijn zogenaamde 

antiscalents noodzakelijk om voldoende rendement te realiseren. 
De haalbaarheid zowel technisch, juridisch als financieel is niet onderzocht in deze studie. 
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2 Inleiding  

Goed gietwater is essentieel voor de glastuinbouw. De eisen aan gietwater worden steeds strenger om te 

voldoen aan de milieueisen die worden gesteld aan de tuinbouw. Naast opgevangen regenwater wordt 

momenteel voornamelijk ontzout grondwater ( RO water) gebruikt om te kunnen voldoen aan de 

gietwatervraag. Het gebruik van RO water staat onder druk door de neveneffecten van de 

grondwateronttrekkingen en brijnlozingen. Daarnaast eindigt het huidige maatwerk per 1 juli 2022 en 

bezint de gemeente Westland zich over de voorwaarden voor nieuw maatwerk. 

In 2020 is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve, duurzame gietwaterbronnen.  Naar aanleiding 

van deze verkenning is vanuit Greenport West-Holland, mede namens Provincie Zuid -Holland, 

Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Westland en Glastuinbouw Nederland gezamenlijk 

opdracht gegeven voor het opstellen van het Toekomstplan Gietwater inclusief een businesscase voor het 

pilotgebied De Lier. 

 

2.1 Totstandkoming Toekomstplan 
Het toekomstplan is opgesteld door Bart Scholten (Agrimaco) in samenwerking met de werkgroep 

bestaande uit Erik de Haan (Provincie Zuid–Holland), Harald ten Dam (Hoogheemraadschap van 

Delfland), Guus Meis (Glastuinbouw Nederland), Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland), 

Tiemen Maris (Gemeente Westland). 

 

2.2 Aanleiding 
Achtergrond van de vraagstelling om een toekomstplan op te stellen voor de gietwatervoorziening binnen 

de regio Westland is de beëindiging van het generieke maatwerk voor brijninfi ltratie zoals opgenomen in 

het Activiteitenbesluit milieubeheer per 1 juli 2022. Voordat het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente 

Westland, besluit om al dan niet nieuw maatwerk te verlenen onder de Omgevingswet is het zinvol om 

alle alternatieven de revue te laten passeren en na te gaan welke negatieve gevolgen brijninfiltratie in 

combinatie met grondwateronttrekking heeft. 

Brijninfiltratie is het gevolg van het ontzouten van brak grondwater uit het eerste watervoerende pakket 

ten behoeve van gietwater (hierna RO water). Bij dit proces komt brijn vrij welke weer wordt 

teruggepompt in het tweede watervoerende pakket.  

Het is daarom van belang om een beeld te krijgen van de problemen die samenhangen met 

grondwateronttrekkingen en brijninfiltratie en welke alternatieve gietwaterbronnen beschikbaar zijn, die 

deze problemen niet kennen. 

Naast de brijnproblematiek speelt op langere termijn ook de noodzaak van een klimaatbestendige 

gietwatervoorziening. Naar verwachting zal neerslag onregelmatiger van karakter worden met langere  

periodes van droogte, afgewisseld door heviger buien. Dit maakt een meer robuuste 

gietwatervoorziening noodzakelijk1.  

 

2.3 Noodzaak goed gietwater 
De Glastuinbouwsector heeft met landelijke en regionale overheden binnen het Platform Duurzame 

Glastuinbouw afgesproken om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via water 

terug te brengen tot nagenoeg nul in 2027. Nul-emissie betekent dat er (nagenoeg) geen teeltwater 

meer geloosd wordt uit de glastuinbouwbedrijven en dat al het water dus wordt hergebruikt.  

Een oplopende concentratie natrium is het meest genoemde argument om te lozen. Logisch, want 

natrium wordt ook maar beperkt opgenomen door de plant en te hoge natriumcijfers leiden tot lagere 

opbrengsten of mindere kwaliteit.  

Natrium in het teeltsysteem 

De concentratie natrium in het teeltsysteem is een optelsom van wat wordt toegevoegd en van wat er 

                                                                 
1 Zie o.a. dit artikel van medewerkers van het KNMI “Physical storylines of future European drought events l ike 

2018 based on ensemble climate modelling, 2021 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094721000438?via%3Dihub).   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094721000438?via%3Dihub
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wordt uitgehaald. De belangrijkste input komt via het gietwater. Regenwater en een goed werkende 

omgekeerde osmose installatie leveren minder dan 0,2 mmol/l natrium. In kraanwater zit echter 0,3 – 

2,5 mmol/l en slootwater varieert van 1,5 tot 3 mmol/l. In meststoffen, substraat en reinigingsmiddelen 

is meer of minder natrium als ballaststof aanwezig. 

Het beperken van natrium in het teeltsysteem is dan ook één van de sleutels om te komen tot een 

gesloten systeem. Goed gietwater is daarvoor een essentiële voorwaarde. In het Beleidskader Goed 

Gietwater Glastuinbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 2012) is goed gietwater 

gedefinieerd als < 0,5 mmol Na (natrium) per liter. Met de focus op nul emissie van de laatste is de 

grens naar beneden bijgesteld naar < 0.2 mmol/l om natriumophoping zoveel mogelijk te beperken.  Ook 

bij deze Na concentraties zal in veel gewassen nog ophoping plaats vinden. Daarom is onderzoek naar 

het telen met hogere natrium concentraties ook belangrijk om emissies te voorkomen. Uit proeven bij de 

WUR is gebleken dat de norm voor natrium in het teeltwater veel hoger kan liggen zonder dat dit 

productieschade ondervindt. Voor bijvoorbeeld tomaat is de norm nu 16 mmol/l in plaats van 8 mmol/l.  

Dit betekent dat lozingen pas op een veel later moment aan de orde zijn of in het geheel kunnen worden 

voorkomen. 

 

Niet alle gewassen hebben dezelfde gevoeligheid, maar in de zoektocht naar alternatieven is het goed 

deze norm te hanteren. 

 

Figuur 2: Overzicht van input en output van stoffen in een emissieloos systeem (bron glastuinbouw 

waterproof) 

Met name glasgroenten en sommige snijbloemen hebben een hoge watervraag tot wel 850 mm per jaar 

(8500 m3/ha per jaar). Deze teelten kunnen, ook bij maximale opvang van regenwater ( > 3000 m3 per 

ha.) niet zonder aanvullend gietwater. Daarbij komt de toenemende onvoorspelbaarheid van het 

neerslagpatroon ten gevolge van de klimaatverandering. De hoge ruimtedruk in het Westland heeft 

geleid tot zeer efficiënt ruimtegebruik met gemiddeld 750 m3 gietwaterbassin per ha. (informatie 

Glastuinbouw Nederland) en een sterke afhankelijkheid van omgekeerde osmose als bron van aanvullend 

gietwater. Op dit moment is omgekeerde osmose de belangrijkste bron van aanvullend gietwater en 

voldoet aan de voorwaarde van goed gietwater.  
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3 Probleemstelling 

Achtergrond van de vraagstelling om een toekomstplan op te stellen voor de gietwatervoorziening binnen 

de regio Westland is de afloop van het generieke maatwerk voor brijninfiltratie per 1 juli 2022. In de 

overweging om nieuw maatwerk te verlenen is het zinvol om alle alternatieven de revue te laten 

passeren en na te gaan welke negatieve gevolgen brijninfiltratie in combinatie met 

grondwateronttrekking heeft en dat af te wegen tegen de (effecten van) alternatieven.  

Brijn infiltratie is het gevolg van het ontzouten van brak grondwater uit het eerste watervoerende pakket 

ten behoeve van gietwater (hierna RO water). Bij dit proces komt brijn vrij welke weer wordt 

teruggepompt in het tweede watervoerende pakket. In de huidige tuinbouw praktijk wordt het brakke 

grondwater met een rendement van 50% ontzout. Dat betekent dat de brijnstroom de helft is van het 

onttrokken water en dat de samenstelling van het brijn dezelfde elementen bevat als het grondwater 

alleen met een twee maal zo hoge concentratie. In dit proces worden geen stoffen toegevoegd. Het 

rendement van omgekeerde osmose kan aanzienlijk hoger zijn, maar dan moeten stoffen (antiscalants) 

worden toegevoegd om zoutneerslag in de installatie en daarmee beschadiging van de membranen te 

voorkomen. In het nu geldende maatwerk zijn normen gesteld waaraan het brijn moet voldoen. 

3.1  Businesscase 
Voor deelgebied De Lier is gevraagd een businesscase uit te werken voor de haalbare alternatieven. 

Concreet is besloten een businesscase op te stellen voor effluent levering aan de Hoefpolder, Vlietpolder, 

Oude Campspolder, Woudse Polder en Groeneveldse polder, totaal ca. 800 ha glastuinbouw.  

3.2 Randvoorwaarden 

In de werkgroep zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan een toekomstige 

gietwatervoorziening in de ideale situatie aan zou moeten voldoen. 

 Kwaliteit van het gietwater, laag Na gehalte zodat emissieloos telen mogelijk is, geen residuen 

welke een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het eindproduct; 

 Betrouwbare levering; 

 Geen negatieve effecten voor het oppervlaktewater zowel kwantitatief als kwalitatief; 

 Bijdrage leveren aan circulair Westland; 

 Geen lozingen naar bodem en/of grondwater; 

 Geen bijdrage leveren aan verdere bodemdaling; 

 Geen bijdrage aan verzilting; 

 Acceptabele gietwaterprijs en 

 Leidt tot grotere zelfvoorzienendheid van de tuinbouw. 
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4 Omvang van de gietwaterstromen in het Westland 

De vraag naar gietwater wordt bepaald door de teelt, de instraling, de oppervlakte netto glastuinbouw en 

het gietwater-management. Onderstaand wordt een schatting gemaakt op basis van het oppervlak van 

diverse teelten in het Westland en wordt verwezen naar andere schattingen in diverse rapporten van de 

afgelopen jaren.  

Op basis van de gegevens van de landbouwtelling van het CBS en de gietwaterbehoefte per teelt zoals 

opgenomen in bijlage 6 van het certificatie schema van de Groen Label Kas kan een inschatting gemaakt 

worden van de gietwaterbehoefte in het Westland. Deze inschatting gaat uit van de gewasbehoefte en 

maximale recirculatie. In de praktijk kunnen hogere verbruiken van gietwater voorkomen. Deze 

bedrijven zullen dan ook hogere lozingen laten zien.  

Tabel 1: Areaal teelten Westland en waterbehoefte in m3/ha per jaar (bron CBS via Koen Heijstek 

GIETWATERVRAAGSTUK WESTLAND Onderzoek naar de goedgietwater visie voor de regio Westland – 

2040, juni 2020) 

 

 

Tabel 2: Gietwater behoefte Westland 

 

 

Uit tabel 2 blijkt dat de gietwaterbehoefte in het Westland geschat kan tussen de 12,1 en 15,4 miljoen 

m3 per jaar, wat overeenkomt met een behoefte van 6.400 m3 per hectare gemiddeld. 

Het rapport Watervraag Glastuinbouw Haaglanden Deelrapport A (Appelman 2013) gaat uit van een 

gemiddelde watervraag van 8.500 m3 per jaar ( 18,3 miljoen m3 voor de Gemeente Westland). 

Appelman gaat in zijn berekening uit van een gemiddelde spui van 5% en een beregeningsovermaat van 

30% bij grondteelten. In het rapport Coastar Verkenning waterbank Westland (KWR 2018.002 Mei 2018) 

wordt de gemiddelde watervraag voor het Westland berekend op 6820 m3/ha. 

In het project COASTAR Waterbank Westland (Stofberg et al., 2021, in voorbereiding) wordt de 

gietwatervraag voor het Westland geschat op 17,7 miljoen m3, wat neer komt op 7375 m3 per ha per 

jaar (uitgaande van 2400 ha glastuinbouw). 

 

CBS landbouwtelling Westland

Gewas

Oppervlakte 

in ha

GLK 

groep

Watervraag 

min. / ha

Watervraag 

max. / ha

Perkplanten 89 1 3000 4000

Potplanten, totaal 459 2 4000 5500

Anthurium 10 1 3000 4000

Gerbera's 33 3 5500 7000

Orchideeën 19 1 3000 4000

Rozen 46 4 7000 8500

Aubergines 19 4 7000 8500

Aardbeien, totaal 1 2 4000 5500

Komkommers 12 4 7000 8500

Paprika's, totaal 173 4 7000 8500

Tomaten, totaal 736 4 7000 8500

Overige glasgroenten 70 4 7000 8500

Opkweekmateriaal groenten onder glas 74 2 4000 5500

Overig substraatteelt 167 2 4000 5500

Chrysanten 1.366.903 137 4 7000 8500

Overig grondgebonden teelt 1.045.681 105 3 5500 7000

Totaal 2.150

GLK 

gewasgroep

Oppervlakte 

in ha

Minimale 

watervraag 

m3/jaar

Maximale 

watervraag 

m3/jaar

1 118 353.617 471.489

2 702 2.806.692 3.859.202

3 138 758.055 964.797

4 1.193 8.349.436 10.138.600

Totalen 2.150 12.267.799 15.434.088
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In het kader van het Coastar project hebben een 7 tal tuinbouwbedrijven in de Broekpolder hun netto 

waterverbruik bijgehouden. Dit is weergegeven in figuur 3 en laat goed de verschillen in watervraag van 

de diverse teelten zien. 

 

 

Figuur 3: Gietwatervraag per maand  (gecorrigeerd voor drainage/recirculatie) voor verschillende teelten in de Broekpolder, 
op basis van aangeleverde gegevens van 7 tuinbouwbedrijven. 

 

4.1 Gebruik regenwater 
De opvang van regenwater vindt algemeen plaats in bovengrondse bassins en silo’s. De omvang van 

gietwateropslag is in grote mate bepalend voor de mate waarin de gietwater vraag gedekt kan worden 

uit de neerslag. Er zijn geen exacte data beschikbaar van de omvang van de bassingrootte per inrichting. 

Het blijft dus een schatting hoeveel bassinruimte gemiddeld aanwezig is in het Westland.  

Glastuinbouw Nederland schat de omvang van de gietwaterbassins op 750m3 per ha. Het wettelijk 

minimum bedraagt 500 m3/ ha. Onderzoek van Appelman (Watervraag Glastuinbouw Haaglanden) op 

basis van het vergunningen bestand van HH Delfland uit 2010, meldt dat van de 830 bedrijven 540 

bedrijven een bassingrootte van kleiner dan 1000 m3/ha bezaten en 290 bedrijven een gietwateropslag 

bezaten van meer dan 1000 m3/ha. Deze studie geeft geen conclusie betreffende de gemiddelde bassin 

inhoud in Haaglanden. De gietwaterbassins van de 343 ha glas in het Westland welke zijn aangesloten op 

Rainlevelr hebben een gemiddelde grootte van 1552 m3/ha. Het is echter onbekend in hoeverre dit ook 

maatgevend is voor het gehele Westland.  

We kunnen concluderen dat de gemiddelde omvang van de gietwaterbassins hoger is dan het wettelijk 

minimum. In dit rapport hanteren we de schatting van 750 m3/ha van Glastuinbouw Nederland.  
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Figuur 4: Grootte verdeling van de gietwaterbassins in de regio Haaglanden in 2010 op basis van het vergunningen bestand 
HH Delfland ( bron Appelman: Watervraag Glastuinbouw Haaglanden Deelrapport A) 

Het aandeel van regenwater dat als gietwater gebruikt kan worden hangt daarnaast ook sterk af van de 

spreiding en de intensiteit van de neerslag en natuurlijk de watervraag van het gewas.  

Dicht langs de kust kan zoutdepositie de kwaliteit van het gietwater verslechteren waardoor het minder 

geschikt is als gietwater. 

Voor de teelten met een hoge waterbehoefte geldt de vuistregel dat met een bassin van 500m3/ha de 

helft van de waterbehoefte gedekt kan worden. Dat betreft de GLK klasse 3 en 4 uit tabel 1 . Om van 

50% dekking in de waterbehoefte naar 90% dekking van de waterbehoefte te gaan moet het bassin zes 

keer groter worden. Bij toenemende onvoorspelbaarheid van het neerslagpatroon zal de bassin omvang 

moeten toenemen om de zelfde dekkingsgraad te behouden.  
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4.2 Omvang gebruik RO water 
De exacte omvang van de onttrekkingen en de brijninfiltraties, voor het maken van gietwater, zijn niet 

bekend. Hoewel de voorschriften aangeven dat de debieten per jaar moeten worden bijgehouden, 

worden deze data niet centraal geregistreerd en zijn daarom niet opvraagbaar bij het bevoegd gezag. 

Momenteel is RO water naast het gebruik van regenwater de belangrijkste bron van goed gietwater in de 

regio. De mate waarin RO water wordt gebruikt is afhankelijk van de hoeveelheid en de verdeling van de 

neerslag in een jaar. 

 

Met een bakjesmodel is de vraag naar RO water benaderd. Op basis van de gemiddelde watervraag per 

jaar, de dagwaardes van neerslag en instraling van het KNMI station Hoek van Holland is per dag het 

waterverbruik, de aanvulling door neerslag en de watervoorraad in het bassin berekend. In het model 

wordt het bassin (750 m3 per ha) aangevuld met RO water als het bassin niveau daalt onder de 45%. Op 

deze wijze kan een inschatting gemaakt worden van het aandeel RO water in een gemiddeld en een 

droog jaar. Deze is ingeschat op 3,5 miljoen m3 in een regulier jaar en 5,4 miljoen m3 in een droog jaar 

(2003).  Deze waarden blijven een benadering van de werkelijkheid. Informatie van leveranciers van RO 

installaties geven de indruk dat de installaties veel meer draaiuren maken dan uit de modelberekening 

blijkt. Feitelijk gebruik kan dan ook hoger liggen afhankelijk van de inzet van RO water in de teelt. 

Uitgangspunten benadering bakjes model: 

- Neerslag en instralingsdata: Dagwaardes KNMI station Hoek van Holland; 

- Regulier jaar: 2010 Dit is het jaar waarin de waarden voor neerslag en instraling de minste afwij king 

hadden met de gemiddelde waarden van de afgelopen 24 jaar. Neerslag = 849 mm; Instraling = 

395647 J/cm2 

- Gemiddelde waterbehoefte glastuinbouw Westland: 6400 m3/jaar 

- Netto benutting neerslag 87,5 % 

- Bassin inhoud 750m3/ha 

- Netto beschikbare inhoud gietwaterbassin 75% 

- Capaciteit RO installatie 2m3/ha per uur 

- Start RO installatie bij 45% bassin inhoud, minimale looptijd 24 uur 

De vraag naar RO water is ook doorgerekend voor een extreem droog jaar, namelijk 1976 (KNMI station 

Rotterdam 1976 met 486 mm neerslag). Omdat er in 1976 geen instralingsgegevens beschikbaar waren,  

zijn in de berekening de instralingsdata van 2003 gebruikt. Op basis van deze input is een RO vraag 

berekend van 7,4 miljoen m3 in dat jaar. 

Ook KWR en Deltares hebben schattingen gemaakt van het gebruik van RO water (in een regulier jaar) 

in het Westland. Deze schattingen lopen uiteen van 3,75 miljoen m3 (Faneca Sànchez et al. (2012)) tot 

5,47 miljoen m3 (Ros and Zuurbier (2017)). In het concept eindrapport van Coastar wordt de schatting 

van 3,75 miljoen m3 per jaar gebruikt als referentie voor het grondwatermodel. 

In de tuinbouw wordt in de regel gewerkt met RO installaties met een rendement van 50%. Er wordt 
bewust gekozen voor een laag rendement om geen toeslag stoffen te hoeven gebruiken.  
Dit betekent dat in het Westland jaarlijks ten minste tussen de 7 en 11 miljoen m3 grondwater 

onttrokken wordt uit het eerste watervoerende pakket en tussen de 3,5 en 5,4 miljoen m3 brijn in het 

tweede watervoerende pakket wordt geïnfiltreerd (gemiddeld resp. droog jaar). Dit kan in een extreem 

droog jaar oplopen naar een onttrekking van 15 miljoen m3 uit het eerste watervoerend pakket en een 

brijninfiltratie van 7,4 miljoen m3 in het tweede watervoerende pakket. 
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5 Ontwikkelingen watervraag 

5.1 Ontwikkelingen glastuinbouw Westland 
In 2014 is het rapport Moderne glastuinbouw Westland verschenen. Dit gaat over de status van de 

modernisering van de glastuinbouw in het Westland.  Onderstaande is overgenomen uit de samenvatting 

van genoemd rapport. (Link: Moderne_tuinbouw_Westland_Plan_van_aanpak.pdf 

(gemeentewestland.nl)) 

De huidige verkaveling en infrastructuur, in diverse regio’s in Westland, is er niet op ingericht om 

economisch verantwoord en duurzaam glastuinbouwbedrijven te exploiteren. De glastuinbouwbedrijven 

van de (nabije) toekomst zullen verscheidene schaalgroottes vragen die door allerlei obstakels moeilijk te 

realiseren zijn in Westland. Modernisering van het glastuinbouwgebied is dan ook noodzakelijk om de 

beoogde rol binnen Nederland en de wereldeconomie te kunnen blijven spelen. Naast verbetering van de 

verkaveling en de infrastructuur is van (over)levensbelang voor de Westlandse glastuinbouwproductie 

dat het creëren van toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen in de markt, gecombineerd met 

markt - en klantgerichte verkoop, sterk wordt verbeterd. In de meeste gevallen zal bedrijfscontinuïteit 

gewaarborgd blijven door het creëren van toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen voor hun 

klanten en door innovaties en niet door slechts te concurreren op een lage kostprijs voor een niet 

onderscheidend product. Aansluitend op een goed ingericht en toegerust productiegebied moet Westland 

zich ontwikkelen tot hét commerciële innovatiecentrum van het glastuinbouwcluster in Nederland.  

In gesprekken met Coalitie Hot en medewerkers van de gemeente Westland blijkt dat de in het rapport 

genoemde problemen nog steeds actueel zijn. Jaarlijks wordt slechts 2% van het glastuinbouw areaal 

vernieuwd. Zij verwachten dat binnen nu en 10 jaar de vernieuwing een impuls krijgt door het stoppen 

van een grote groep tuinders. 

Ondanks de beperkte mogelijkheden voor schaalvergroting is de verwachting dat het areaal primaire 

productie op het huidige niveau zal blijven. Ook zal het areaal glasgroente zich handhaven op het huidige 

niveau. Dit betekent dat voor het toekomstplan uitgegaan kan worden van een vergelijkbaar productie 

areaal en een vergelijkbare verdeling van de teelten. 

 

5.2 Ontwikkelingen in teelttechniek 
De ontwikkelingen in de teelttechniek richten zich meestal niet op vermindering van de watervraag van 

een teelt. Daarvoor is de kostprijs van water te laag en is de beschikbaarheid van goede kwaliteit 

gietwater hoog (mede door gebruik omgekeerde osmose). 

Technieken bestemd voor klimaatbeheersing / energiebesparing zoals het terugwinnen van latente 

warmte, balansventilatie en actieve ontvochtiging hebben het bijeffect dat ook water wordt 

teruggewonnen. Systemen als Drygair kunnen tot 10% van het waterverbruik terugwinnen. Het Nieuwe 

Telen levert ook waterbesparingen op. Implementatie van deze technieken wordt gestuurd door 

bedrijfseconomische factoren zoals energiekosten en teeltresultaten. De kosten van gietwater zijn relatief 

laag, de besparing op gietwater is dan ook niet het motief om deze innovaties toe te passen in het 

bedrijf. 

 

De ontwikkeling van het volledig hergebruiken van water en emissieloos telen is in volle gang. 

Voorbeelden daarvan zijn Na verwijdering en telen met een hoger Na gehalte. Deze ontwikkeling zal 

bijdragen aan een lager waterverbruik door minder lozingen. De besparingen op meststoffen en de 

besparing op de kosten van verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen (bij  nul lozing) zijn hierbij 

bijvangst. 

Voor betere sturing van het gewas groeit bij grondteelten de behoefte aan goed gietwater. Het gebruik 

van oppervlaktewater zal daarmee afnemen. Het gebruik van vochtsensoren en virtuele lysimeters 

kunnen echter weer zorgen voor een efficiënter watergebruik. 

De toepassing van assimilatie belichting verhoogt de assimilatie van de plant en dus ook de verdamping. 

Teelt intensivering door assimilatiebelichting en doorteelt verhogen het waterverbruik.  Toepassen van 

“Het Nieuwe Telen” leidt weer tot waterbesparingen. 

 

https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/ondernemen/Moderne_tuinbouw_Westland_Plan_van_aanpak.pdf
https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/ondernemen/Moderne_tuinbouw_Westland_Plan_van_aanpak.pdf


 

17 

 

5.3 Gevolgen klimaat verandering 
De KNMI klimaat scenario’s schetsen het beeld dat de winters natter worden, de zomers droger en de 

extremen zullen toenemen. De neerslagpatronen worden gril l iger (meer extreme buien) en dat extreem  
droge jaren, zoals 1976 en 2018,  vaker zullen voorkomen. De kans op lange periodes  met nagenoeg geen 

neerslag en hoge temperaturen zal toenemen. Het beschikken over een betrouwbare aanvullende 
gietwaterbron wordt daarmee belangrijker. 
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6 Knelpunten gebruik RO water door de tuinbouw 
Het gebruik van RO water door de tuinbouw kent drie knelpunten.  

1. Verzilting door grondwateronttrekking en brijninjecties in respectievelijk het eerste en tweede 

watervoerende pakket. 

2. Bodemdaling (vooral in de regio De Lier) door de stijghoogtedaling veroorzaakt door de 

grondwateronttrekkingen in voorjaar en zomer. 

3. Het maatwerk voor brijnlozing dat per 1 juli 2022 afloopt. In artikel 3.90 van het 

Activiteitenbesluit (Ab) is bepaald dat brijn dat ontstaat bij behandeling van grondwater voor 

agrarische activiteiten, niet in de bodem mag worden geloosd, maar bevoegd gezag kan het 

middels maatwerk toestaan. 

 

6.1 Verzilting 
In 2012 hebben Deltares en KWR (Marta Faneca Sanchez) gezamenlijk het onderzoek “Effecten van 

brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland” uitgevoerd. De conclusies waren toen 

dat de effecten van beperkte schaal waren en lokaal. Het autonome proces van verzilting / verzoeting  is 

overheersend ten opzichte van de effecten van grondwateronttrekkingen en brijninfiltratie.  Dit autonome 

proces wordt bepaald door (zie ook figuur 7en 8):  

 De ligging van de Noordzee aan de (noord)westzijde, met een gemiddeld constant niveau (~ 

NAP);  

 De ligging van de droogmakerijen ten oosten van Delft met een zeer diep drainageniveau ( -4 tot 

-6 m NAP);  

 Een grote grondwateronttrekking op het voormalige DSM terrein in Delft, die tevens voor een 

grote verlaging van de grondwaterstand zorgt. 

In de studie van Ros and Zuurbier (2017) wordt voor een beperkt gebied van 27 ha in het Westland een 

totale indicatie van de verzilting (als toename van de gemiddelde Cl concentratie) gegeven. Hieruit blijkt 

dat zonder RO-systemen de gemiddelde chlorideconcentratie licht oploopt. Van sterke verzilting is in de 

autonome situatie geen sprake. 

Uit deze studie blijkt dat omgekeerde osmose inclusief brijnlozing in het gebied leidt tot verzilting, met 

de volgende eigenschappen:  

 De verzilting is een langzaam proces: door de activiteiten loopt de gemiddelde concentratie maar 

heel langzaam en vrijwel lineair op;  

 De impact is lokaal: er zijn gebieden die sterk verzilten (WVP1 en WVP2), maar ook gebieden die 

(in eerste instantie) verzoeten, afhankelijk van de concentraties voor de aanvang van de RO; 

 Na langere tijd slaat initiële lokale verzoeting vaak toch om in verzilting, dit komt vooral doordat 

de eerste slecht doorlatende laag op de meeste plekken een lage weerstand heeft: na ver loop 

van tijd heeft het toestromende water zijn oorsprong in het tweede watervoerende pakket en 

wordt de omgeving van RO-systemen steeds zouter;  

 De onttrekking van brak water in het eerste watervoerende pakket leidt tot versterkte 

zoutwaterintrusie langs de kustlijn en sterke verzilting van de RO-systemen aldaar. 

Deze conclusie geeft een genuanceerder maar ook een afwijkend beeld van de verzilting dan de 

algemene conclusie voor het gehele Westland zoals beschreven in de studie van Marta Faneca Sanchez in 

2012. In deze laatste studie is naast lokale verzilting ook sprake van verzoeting.  

Beide studies geven aan dat zoutwaterintrusie langs de kustlijn leidt tot verzilting van de RO systemen. 

Voor het gehele grondwater geldt dat er netto water wordt onttrokken terwijl het zout wordt 

teruggebracht in de ondergrond. Het onttrokken water wordt aangevuld vanuit de, vooral brakke, 

omgeving. Hierdoor treedt er netto verzilting van het grondwater op. Het is lastig om op basis van deze 

twee studies conclusies te trekken waar precies de grondwateronttrekkingen uit oogpunt van verzilting 

een knelpunt vormen voor continuering van RO gebruik. 

De grondwateronttrekkingen hebben een positief effect op de zoute kwel naar het oppervlaktewater. 

Zouden de onttrekkingen stoppen en de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket weer toenemen 

leidt dat tot meer zoute kwel.  
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Figuur 7: Effect van de brijnsystemen op de chlorideconcentratie in het eerste watervoerend pakket na 

50 jaar, scenariotype Case Referentie. Blauwe kleuren geven aan dat het systeem verzoet als gevolg van 

de brijnsystemen en rode kleuren geven aan dat het systeem verzilt. De achtergrondconcentratie van 
chloride is aangegeven met grijs (chlorideconcentratie lager dan 500 mg/l) en wit (chlorideconcentratie 

hoger dan 500 mg/l). De rode rondjes geven de locaties aan waar de grootste effecten plaatsvinden.  

(Marta Faneca Sanchez 2012) 
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Figuur 8:Effect brijninjectie op chloride concentratie na 50 jaar (KWR + Deltares Effecten van 

brijninjectie op grondwaterkwaliteit en functies in het Westland 2012). Blauwe kleuren geven aan dat het 

systeem verzoet als gevolg van de brijnsystemen en rode kleuren geven aan dat het systeem verzilt. De 

achtergrondconcentratie van chloride is aangegeven met grijs (chlorideconcentratie lager dan 500 mg/l) 
en wit (chlorideconcentratie hoger dan 500 mg/l). De rode rondjes geven de locaties aan waar de 

grootste effecten plaatsvinden. (Marta Faneca Sanchez 2012) 

 

 

Figuur 9: Locatie van het onderzoek Ros en Zuurbier 2017 
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6.2 Bodemdaling 
In de regio De Lier is bodemdaling een probleem. Deltares heeft opdracht gekregen het verband tussen 

grondwateronttrekking en bodemdaling te onderzoeken.  

Het Deltares rapport “Bodemdaling door grondwateronttrekking in het Westland en omgeving” 

11202399-005-BGS-0002, d.d. maart 2019 en de nadere toelichting van de auteur Henk Kooi kan als 

volgt samengevat worden: 

Glastuinbouwbedrijven onttrekken in voorjaar en zomer grote hoevee lheden water aan het eerste 

watervoerende pakket ten behoeve van gietwater voor de teelt. Dit brakke water wordt ontzout in RO -

installaties met een rendement van gemiddeld 50%. Dit betekent dat de onttrokken hoeveelheid water 

tweemaal zo hoog is als de behoefte aan gietwater. 

Het betreft een groot aantal onttrekkingen verspreid over de gemeente. Van deze onttrekkingen zijn het 

precieze aantal, de exacte locatie, en de debieten niet bekend. Gefundeerde schattingen kunnen wel 

gemaakt worden. Het is daarom niet mogelijk om te komen tot goede modeleringen voor het gehele 

gebied rondom De Lier.  

Deze onttrekkingen veroorzaken een seizoenale daling van de stijghoogte in het eerste watervoerende 

pakket van ten minste 3 m. Deze stijghoogtedalingen zijn gemeten in pe ilbuizen van de gemeente 

Westland. 

 

Figuur 10:Overzicht peilbuizen omgeving De Lier 

Het is aannemelijk dat de stijghoogte-dalingen hebben geleid en nog steeds leiden tot bodemdaling. 

Echter deze bodemdaling is niet aantoonbaar op basis van beschikbare metingen. Radarsatellietmetingen 

zijn wel beschikbaar en geven een beeld van de bodemdaling. Naast stijghoogtedaling zijn belasting en 

bedoelde en onbedoelde verlagingen van de  grondwaterstand  (bv drainage van grondwater door 

verzakte en lek-geraakte rioolleidingen) ook primaire veroorzakers van bodemdaling in De Lier. Door het 

gebrek aan meetgegevens is niet aan te geven hoe groot de invloed van deze factoren is op de 

bodemdaling. 

HH Delfland heeft recentelijk met behulp van de DWAAS-systematiek (Droog Weer Afvoer Analyse 
Systematiek) van STOWA de verhouding tussen droogweerafvoer (DWA) en regenwaterafvoer (RWA) 

bepaald, zowel voor de afzonderlijke AWZI’s als voor het hele beheergeb ied Delfland. Het percentage 

DWA voor heel Delfland is berekend op 78%, variërend tussen 76 en 80% voor de afzonderlijke AWZI’s 

(pers. med. Hoogheemraadschap van Delfland). Het aandeel rioolvreemd water, bestaande uit o.a. 
aangesloten drainage en infiltrerend water door lekke riolering, bedraagt circa 20% van de DWA-stroom 

(13% van de gehele influentstroom). Het percentage rioolvreemd water verschilt echter sterk per AWZI: 

bij Harnaschpolder bedraagt het slechts 7% van de DWA-stroom, terwijl dit voor Groote Lucht en Nieuwe 
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Waterweg rond de 50% is. (Bron: Concepteindrapport RWZI als Waterfabriek_23042021_v6 KWR Dr.ir. 
Henk Krajenbrink,  Dr. Sija Stofberg en Dr.ir. Ruud Bartholomeus  Duska Disselhoff)  

Een van de aanbevelingen in de rapportage van Deltares is dan ook het plaatsen van extensometers 

zodat bodemdaling in real-time geregistreerd en vastgelegd kan worden en de koppeling met oorzaken 

duidelijker gelegd kan worden. 

De Gemeente Westland heeft in juli 2020 op drie locaties extensometers geplaats t op de locatie van de 

peilbuizen GW5, GW10 en GW12 (zie figuur 10). Per peilbuis worden 4 ankers geplaatst waarvan de 

onderste in het eerste  watervoerende pakket welke als referentie wordt genomen. De drie andere 

ankers worden op verschillende dieptes geplaatst in het bovenliggende pakket. Als zettingen plaats 

vinden kan worden vastgesteld op welke diepte die plaats vinden. De eerste resultaten uit deze metingen 

kunnen pas na ten minste een volledig meetjaar verwacht worden. Deltares geeft aan dat pas na 5 jaar 

goede conclusies getrokken kunnen worden. 

Stijghoogtedaling veroorzaakt inklinking van de slappe klei. Als na het groeiseizoen de stijghoogte weer 

toeneemt zal een deel van de klink permanent zijn en voor een deel zwelt de klei weer op.  

Bodemdaling is een traag proces. Dat betekent dat de bodemdaling welke in jaar x veroorzaakt is door 

een daling van de stijghoogte (of door een andere factor), gedurende een twintigtal jaren zal 

doorwerken. Als het bodemskelet in volgende jaren niet wordt blootgesteld aan meer onttrekkingen en 

hogere debieten dan kan er een restzetting zijn van ca 20 cm in de komende 20 jaar. Nemen de debieten 

of het aantal onttrekkingen toe dan zal dat tot nieuwe bodemdaling leiden. 

 

 

Figuur 11: Voorbeeld van registratie door extensometers geplaatst aan de Veilingweg 

De zettingen in De Lier worden veroorzaakt door zowel de bodemdaling veroorzaakt door de 

grondwateronttrekkingen als wel door belasting in De Lier zelf. Het stoppen van onttrekkingen zal 

hoogstwaarschijnlijk de zettingen verminderen maar niet stoppen. 

Stoppen van onttrekkingen zal wel de restzetting door de onttrekkingen sterk doen afnemen.  

De gemeente Westland geeft aan dat per jaar ten minste € 1,5 miljoen wordt uitgegeven aan reparaties 

ten gevolge van bodemdaling in De Lier. 
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Figuur 12: Bodemdaling Westland, de rood gearceerde gebieden zijn het meest gevoelig voor 

bodemdaling. 

Een eerste conclusie die getrokken kan worden uit de rapportage van Deltares en de mondelinge 

toelichting van Henk Kooi is dat gestreefd moet worden naar een standstill ten aanzien van de 

onttrokken hoeveelheid grondwater en ten aanzien van het aantal onttrekkingen zodat ook in extreem 

droge jaren de stijghoogte daling niet zal toenemen. Vergunningverlening speelt hierin een rol. 

Daarnaast zal in de komende jaren meer duidelijkheid verkregen kunnen worden omtrent de effecten 

van de onttrekkingen op de bodemdaling. 

 

6.3 Maatwerk 

6.3.1 Wetgevend kader  
Het beleid rond brijn is op verschillende plekken in de nationale wetgeving geregeld. Enerzijds gaat het 

hierbij om een generiek verbod tot lozing in of op de bodem, c.q. directe lozing in het grondwater, 

anderzijds om specifieke maatregelen rond de activiteit gietwatervoorziening.  

Voor wat betreft de directe lozing in het grondwater is deze een implementatie van artikel 11.3, lid j  

Kaderrichtlijn water. In dit artikel is opgenomen dat lidstaten zogenaamde basismaatregelen moeten 

treffen, waaronder in lid j: 

j) een verbod op de rechtstreekse lozing van verontreinigende stoffen in het grondwater onder 

voorbehoud van de onderstaande bepalingen. 

Dit verbod op rechtstreeks lozen is op dit moment nog geïmplementeerd in het Activiteitenbesluit (artikel 

2.2., lid 2 verbod op lozen op of in de bodem indien daarbij stoffen zonder doorsijpeling door bodem of 

ondergrond in het grondwater geraken). 

Met de Omgevingswet komt het verbod op directe lozing in het grondwater te vervallen. Het verbod op 

lozing in of op de bodem is wel geïmplementeerd, en wel in artikel 1.3 Omgevingsbesluit “ Artikel 1.3 

“aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen” (in relatie tot artikel 1.7 

Omgevingswet): 

a. direct of indirect stoffen, trillingen, warmte of geluid in water, bodem of lucht brengen, 

waardoor aanzienlijke schade aan de kwaliteit van water, bodem of lucht of aan landschappen, 

natuur of cultureel erfgoed ontstaat of dreigt te ontstaan; 

b. het met het oog op het gebruik van de bodem in of op de bodem brengen van stoffen of 

activiteiten die erosie, verdichting of verzilting tot gevolg hebben, als dat leidt tot aantasting of 

dreigende aantasting van de bodem; 
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Het is aan de provincie als strategisch grondwaterbeheerder om te zorgen dat er uitvoering gegeven 

wordt aan de KRW en daarmee te zorgen dat het verbod op directe lozing in het grondwater ook onder 

de Omgevingswet een plek krijgt. Via het regionaal waterprogramma geeft de provincie uitvoering aan 

haar wettelijk opgedragen taken en dus ook aan de implementatie van artikel 11.3, lid j.  

Aangezien het regionaal waterprogramma alleen zelfbindend is, zal de provincie het verbod of zelf 

moeten implementeren via de provinciale omgevingsverordening of via een instructieregel welke 

doorwerkt in het gemeentelijke Omgevingsplan.   

De gemeente, als bevoegd gezag voor de activiteit, zal bij verlenen van maatwerk de provinciale 

implementatie in acht moeten nemen.  

Naast de generieke verboden zijn er ook specifieke bepalingen verbonden aan activiteiten. Het bestaande 

Activiteitenbesluit Milieubeheer wordt onder de Omgevingswet opgevolgd door het Besluit Activiteiten 

Leefomgeving. Voor de gietwatervoorziening in de glastuinbouw was in het Activiteitenbesluit in artikel 

3.90 een overgangsperiode opgenomen, waarbij: 

 een inrichting die per hectare waarop het telen of kweken van gewassen in een kas plaatsvindt 

beschikt over een hemelwateropvangvoorziening van ten minste 500 kubieke meter, een ontheffing 

die is verleend voor het in de bodem lozen van afvalwater als gevolg van he t voor de 

waterbehandeling bij de teelt van gewassen zuiveren van water door omgekeerde osmose en die in 

werking en onherroepelijk was tot 1 januari 2013, tot 1 juli 2022 aangemerkt als 

maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid. 

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving is het verbod op brijnlozingen en het generieke maatwerk in 

verkorte vorm opgenomen via artikel 4.801 en 4.802: 

Artikel 4.801 (water: niet lozen) Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt brijn 

afkomstig van het bereiden van natriumarm gietwater waarbij brijn ontstaat, niet geloosd.  

Artikel 4.802 (water: overgangsrecht) Artikel 4.801 is tot en met 30 juni 2022 niet van toepassing op het 

lozen in de bodem bij het telen van gewassen in kassen als hiervoor op 31 december 2012 een 

ontheffing als bedoeld in artikel 3.90, zevende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat tot 

de inwerkingtreding van dit besluit gold, is verleend. 

In de Memorie van Toelichting wordt dit als volgt toegelicht:  

Gezien het grote volume en de vervuiling met zouten, is de behandeling in een rioolwaterzuivering 

weinig zinvol, omdat zouten daarin niet verwijderd worden, en lozen tot onnodige hydraulische belasting 

van de zuivering leidt. Vanwege de vervuiling met zouten is lozen op een zoet oppervlaktewaterlichaam 

ongewenst. Lozen in de bodem is ook ongewenst omdat dit in strijd is met een duurzaam bodemgebruik 

en op gespannen voet staat met het standstill-beginsel van grondwaterrichtlijn en de kaderrichtlijn 

water. Daarom is een verbod voor lozen opgenomen. 

Degene die de activiteit verricht zal dus in beginsel in een andere verwijdering van brijn moeten voorzien 

dan door het lozen. Mocht hij in zijn specifieke situaties wel tot lozen over willen gaan, dan kan een 

maatwerkvoorschrift worden aangevraagd om van het verbod af te wijken. Ook kan afwijking eventueel 

bij maatwerkregel worden toegestaan, indien gelet op de kenmerken van het gebied enige lozing van 

zout water niet bezwaarlijk is. 

Is maatwerk nog mogelijk na 1 juli 2022? 

De KRW is in artikel 11.3, lid j zeer strikt over de toegelaten uitzonderingen op het verbod op geen 

directe lozing in het grondwater. De in het artikel beschreven uitzonderingen betreffen diverse 

mijnbouwactiviteiten, lozingen verbonden aan opslag van CO2, geothermie, opslag van LPG, 

civieltechnische werken en wetenschappelijk onderzoek,  

In het Guidance document no 17, “GUIDANCE ON PREVENTING OR LIMITING DIRECT AND INDIRECT 

INPUTS IN THE CONTEXT OF THE GROUNDWATER DIRECTIVE 2006/118/EC” wordt op pagina 31 

aangegeven dat de tekstpassage “injectie van water om technische redenen” betrekking kan hebben op 

reinjection of brine, resulting from desalination of brackish groundwater through”  membrane filtration. 

The brine is reinjected in a deeper saline aquifer that is unsuitable for any purposes. 
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Voor alle genoemde uitzonderingen geldt bovendien de voorwaarde dat:  

“die lozingen niet verhinderen dat de voor dat grondwaterlichaam vastgestelde milieudoelstellingen 

worden bereikt”. 

Ter uitvoering van het (ontwerp)regionaal waterprogramma voert de provincie Zuid-Holland overleg met 

provincies, gemeenten, waterschappen, het rijk en de sector om een gezamenlijk beleidskader vast te 

stellen met betrekking tot het lozen van brijn na 1 juli 2022. Dit beleidskader zal niet al leen betrekking 

hebben op de lozingen in de glastuinbouw, maar ook van toepassing zijn op andere brijnlozingen, 

bijvoorbeeld als gevolg van brakwaterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening.  

Milieuhygiënische aspecten van brijnlozingen en grondwateronttrekkingen 

Onderscheid kan worden gemaakt in:  

- Effecten van Brijnlozingen: verzilting 

- Effecten van onttrekkingen: intrusie met als gevolg verzilting 

- Effecten van brijnlozingen: overschrijding normen zware metalen (analysepakket brijn).  

 

Uit het rapport van KWR en Deltares “Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in 

het Westland” (KWR 2012-096) kan geconcludeerd worden dat het autonome proces van verzilting en 

verzoeting in het Westland dominant is ten opzichte van de effecten van grondwateronttrekking en 

brijninjectie. Dit autonome proces wordt gestuurd door de kwel en bemaling in de droogmakerijen. 

In het nu geldende maatwerk zijn normen opgenomen voor de concentraties zware metalen en andere 

milieuvreemde stoffen waarbinnen het te infiltreren brijn moet blijven. Onderdeel van het 

maatwerkvoorschrift is het “Analyse pakket Brijn” dat uitgevoerd dient te worden en waarvan de 

uitkomsten voorgelegd moeten worden aan het bevoegd gezag. Het lijkt dan ook terecht te 

veronderstellen dat deze normen niet worden overschreden in de verleende maatwerk ontheffingen.  

Een afweging die gemaakt kan worden is of eventuele negatieve effecten van brijninjectie op de 

waterkwaliteit wel of niet opwegen tegen mogelijke voordelen van gebruik van brak grondwater, zoals in 

het Westland zekerstelling van de watervoorziening. De wijze van toetsing is een beleidskeuze die valt 

binnen belangenafwegingen van het bevoegd gezag. De Grondwaterrichtlijn biedt lidstaten het recht om, 

onder bepaalde omstandigheden, uitzonderingen toe te staan op maatregelen ter voorkoming of 

beperking van de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater. Zo kan met een individuele 

toestemming (ontheffing of vergunning) afgeweken worden van het verbod op lozing van 

verontreinigende stoffen in het grondwater. Uitzonderingen moeten op transparante criteria worden 

gebaseerd en in de stroomgebiedplannen worden gedetailleerd. De betrokken grondwaterlichamen 

moeten goed worden gemonitord. Gebiedsspecifiek maatwerk is een eerste vereiste. 

6.3.2 Overige ontwikkelingen ten aanzien van brijn in Nederland 
Waterschappen in Limburg en Noord Brabant zijn in overleg met provincie en omgevingsdiensten om 

brijn welke nu nog geloosd mag worden op het oppervlaktewater te kunnen lozen in het grondwater. 

Waterschappen zijn bezorgd dat gebiedsvreemde stoffen uit het grondwater verstorend kunnen werken 

op het ontvangende water. De omgevingdienst maakt zich zorgen of het ontvangende vaak zoete 

grondwater niet verzilt.  

Opslagvergunning ministerie Economisch Zaken & Klimaat 

Recent heeft PWN een opslag vergunning aangevraagd voor de opslag van brijn.  

In de mijnbouwwet is vastgelegd dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het 

bevoegd gezag is wanneer het gaat om opslag van stoffen. 

Opslaan van stoffen: het brengen of houden van stoffen op een diepte van meer dan 100 meter beneden 

de oppervlakte van de aardbodem, dan wel het terughalen van die stoffen, anders dan het in de 

ondergrond brengen of houden of daaruit terughalen van stoffen gericht op het onttrekken van 

aardwarmte aan de ondergrond; 
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6.4 Overzicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige gietwaterbronnen Westland

Grondwater icm brijninfiltratie

Regenwater

Oppervlaktewater

Drinkwater

Knelpunten gietwater Westland

1 Bodemdaling

2 Verzilting

3

Kaderrichtlijn Water i.c.m. 

brijninfiltratie

4 Effecten klimaatverandering

1. Bodemdaling 2. Verzilting 3. Kaderrichtlijn Water

Waar: Locaties De Lier Waar: Diverse lokaties Structureel probleem / juridisch en 

politiek van aard

Maatregelen Maatregelen Maatregelen

X Afbouwen grondwateronttrekkingen X Infiltreren regenwater ter compensatie 

van ontrekkingen (Coastar)

X Toepassen Coastar????????

X Afbouwen onttrekkingen X Afbouwen onttrekkingen

Alternatieve bronnen gietwater Alternatieve bronnen gietwater Alternatieve bronnen gietwater

X Effluent X Coastar (infiltreren regenwater icm 

grondwater ontrekking  / brijn 

infiltratie)

X Coastar (infiltreren regenwater icm 

grondwater ontrekking  / brijn 

infiltratie) ???

X Regenwater X Regenwater X Regenwater

X Oppervlaktewater X Effluent X Effluent 

X Drinkwater X Oppervlaktewater X Oppervlaktewater

X Drinkwater X Drinkwater

drogere zomers  -> toename watervraag

toename extremen     -> toename wateroverlast

4. Klimaatverandering
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7 Businesscase De Lier 
Zoals beschreven is de regio De Lier gevoelig voor bodemdaling. De ondergrond bestaat uit “slappe “ klei 

die gevoelig is voor zettingen en klink. De grondwateronttrekkingen door de glastuinbouwbedrijven 

rondom De Lier dragen bij aan de bodemdaling. Daarom zijn door de werkgroep De Hoefpolder, 

Vlietpolder, Woudse Polder en de Groendeveldsepolder uitgekozen als gebied waarvoor een businesscase 

op hoofdlijnen wordt uitgewerkt voor de levering van gezuiverd effluent als aanvullend gietwater als 

alternatief voor het gebruik van RO water. 

Het Pilot gebied is een kleine 770 ha netto teeltoppervlak groot. 

 

 

Figuur 13: Overzicht tuinbouwgebieden 

  

Tabel 3: Overzicht pilotgebied 
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8 Inventarisatie (alternatieve) gietwaterbronnen 

 

8.1 Gezuiverd effluent RWZI  
In het project DelftBlueWater is in de praktijk onderzocht en aangetoond hoe van effluent goed gietwater 

gemaakt kan worden. In 2014 is het project succesvol afgerond met een demonstratieteelt van tomaten 

in de demokas. Daarmee  was  aangetoond dat het technisch goed mogelijk is om vruchtgroenten 

(tomaat) te telen met gezuiverd afvalwater. Tijdens de teelt is zowel het gietwater als het gewas 

bemonsterd en onderzocht op diverse residuen. Doel van de pilot was om aan te tonen of effluent een 

bron van alternatief gietwater kan zijn voor de glastuinbouw in het Westland. Dit naar aanleiding van het 

verbod op brijninfiltraties. De geslaagde pilot heeft echter toen niet geleid tot een haalbare businesscase.  

Het verlenen van generiek maatwerk voor brijnlozingen in de bodem in 2012 heeft de  directe noodzaak 

en markt voor een alternatief 10 jaar naar de toekomst verschoven en daarmee tijd gegenereerd om 

alternatieven te onderzoeken en uit te werken.  

8.1.1 Uitgangspunten 
Gebruik van effluent is weer actueel doordat het generieke maatwerk 1 juli 2022 afloopt en door de 

bodemdaling in de regio De Lier. Evides Industriewater heeft aangegeven ambities te hebben om 

gezuiverd effluent te leveren aan de tuinbouw. Evides heeft daartoe de afgelopen maanden een 

businesscase opgesteld om in grote lijnen aan te geven welke kosten gemoeid zijn met de levering aan 

800 ha in de regio De Lier en wat dat betekent voor de gietwaterprijs voor de tuinders.  

 

In 2020 heeft de Europese Unie de Verordening 2020/741 vastgesteld. Deze verordening regelt de 

minimum eisen die gesteld moeten worden aan hergebruik van effluent voor landbouwirrigatie. Dit maakt 

levering van gezuiverd effluent aan de tuinbouw juridisch mogelijk. Levering van dit water voor andere 

doeleinden dan landbouwirrigatie valt vooralsnog niet onder de werking van deze verordening.   

Onder landbouwirrigatie wordt verstaan irrigatie van de volgende soorten gewassen: 

 rauw geconsumeerde voedingsgewassen, dat wil zeggen gewassen die bestemd zijn om in rauwe  

en onverwerkte toestand door de mens te worden geconsumeerd; 

 verwerkte voedingsgewassen, dat wil zeggen gewassen die bestemd zijn om na een 

behandelingsproces (dat wil zeggen gekookt of industrieel verwerkt) door de mens te worden 

geconsumeerd; 

 “non-food” gewassen, dat wil zeggen gewassen die niet bestemd zijn voor menselijke 

consumptie (bijv. weide-, diervoeder-, vezel-, sier-, zaad-, energie- en grasveldgewassen). 

Omdat de businesscase van Evides Industriewater is gebaseerd op het DBFO concept (design, build, 

finance operate) met een daarbij passende rendementseis is een ook calculatie gemaakt op basis van 

aanleg door een juridische entiteit uit de tuinbouwsector, een overheid of een combinatie van partijen.  

Algemene uitgangspunten 

 Levering om niet van voldoende effluent door HH Delfland; 

 Voor deze uitwerking is de Oude Campsepolder buiten de businesscase gelaten. De extra 5 km 

hoofdleiding voor slechts een klein tuinbouwgebied vertekende de uitkomsten te veel ; 

 Het pilotgebied heeft een oppervlak van 752 ha netto teelt areaal; 

 In de businesscase is uitgegaan van een capaciteitsvraag van 2 m3/ha/uur; 

 De geïnstalleerde capaciteit bedraagt 1500 m3/uur 

 Onderhoud infrastructuur: 1% capex; 

 Onderhoud zuivering: 10% capex 

 Hoofdleiding begroot op  € 1 miljoen per km; 

 Distributie leidingen en aansluitingen begroot op € 25.000,- per ha; 

 Zuivering begroot op € 5 miljoen per 250 m3/uur capaciteit; 

 Nauwkeurigheid +/-30%; 

 Locatie kosten zijn niet meegenomen en 

 Eventuele aansluitkosten indien locatie buiten de RWZI zijn niet meegenomen. 

 

Uitgangspunten businesscase Evides Industriewater 

 Businesscase op basis van DBFO uitgevoerd door Evides Industriewater; 

 Rendement eigen vermogen 7,5%; 

 Afschrijving in 15 jaar; 
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Uitgangspunten businesscase bij uitvoering door een te vormen entiteit  

 Aanleg en operatie door Evides Industriewater; 

 Rentevoet financiering 1%; 

 Afschrijving in 30 jaar; 

 Kengetallen voor aanleg en onderhoud installatie op basis van businesscase Evides 

Industriewater; 

 Subsidie Deltafonds € 3,25 miljoen 

 

 
Figuur 14: Schematisch tracé hoofdleiding 

8.1.1 Tariefstructuur 
Om het gezuiverde effluent te kunnen leveren aan de tuinbouwbedrijven zal een infrastructuur moeten 

worden aangelegd bestaande uit een hoofdleiding, een distributienet en een zuiveringsinstallatie. Deze 

infrastructuur en installaties worden specifiek aangelegd voor de tuinbouw en hebben geen andere 

klanten. De levering van gietwater is van primair belang voor de aangesloten tuinbouwbedrijven. Het is 

daarom van belang dat de financiering en de tarifering zekerheid geeft voor een gezonde exploitatie. Dit 

is de reden dat gekozen wordt voor een tariefsysteem waarbij de vaste kosten van de gietwaterlevering 

worden gedekt uit het vastrecht op basis van de grootte van de aansluitcapaciteit (in m3/uur) en de 

variabele kosten van de levering worden gedekt uit een tarief per afgenomen m3 gietwater. Hiermee 

wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een opvolging van een aantal natte jaren met minder afzet van 

gietwater uit effluent leidt tot verliezen in de exploitatie, verliezen die het voortbestaan van de 

gietwaterlevering kunnen bedreigen. 

 

8.1.2 Te leveren capaciteit 
In de beide businesscases is uitgegaan van een aansluitcapaciteit van 2 m3/ha/uur. In de praktijk zal 

een capaciteit gebouwd worden die min of meer in overeenstemming is met de capaciteit die 

gecontracteerd wordt door de aangesloten tuinbouwbedrijven. In extreme gevallen, bijvoorbeeld bij 

langdurige droogte waardoor er behoefte is bij bedrijven aan een tijdelijk hogere aansluitcapaciteit kan 

tijdelijk extra capaciteit bijgeplaatst worden. De kosten van de tijdelijke inzet van capaciteit zijn niet 

meegenomen in de berekeningen van de businesscase. 
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8.1.3 Te leveren hoeveelheden 

KWR (Faneca Sànchez et al. (2012) en Ros and Zuurbier (2017)) schat de vraag naar RO water tussen 

de 3,75 en 5,5 miljoen m3 per jaar voor het gehele Westland. Door klimaatverandering kan de vraag 

naar aanvullend gietwater toenemen ten gevolge van lange droge zomers en toenemende weers- 

extremen. Per ha in de businesscase betekent dit een jaarlijkse vraag naar gietwater uit effluent 

variërend van 1.750 m3 tot 2.500 m3 per ha per jaar. 

De glastuinbouw heeft gedurende een korte periode een relatief hoge vraag naar aanvullend gietwater. 

De in de businesscase voorziene installatie heeft de capaciteit om 13 miljoen m3 per jaar te leveren. De 

vraag uit de 752 ha van de businesscase is beperkt tot 1,3 tot 1,9 miljoen m3 per jaar. De gevraagde 

aansluitcapaciteit wordt maar gedurende een beperkte tijd gebruikt. Deze onderbenutting van het 

systeem maakt het systeem duur.   

 

8.1.4 Uitkomsten businesscase Evides Industriewater 
Onderstaande uitkomsten zijn een weergave van de businesscase waarin Evides Industriewater het 

gietwatersysteem op eigen rekening en risico zal aanleggen. Ook hier is de basis dat de vaste kosten 

worden gedekt uit het vastrecht per aansluiting. De totale vaste kosten bedragen € 12 miljoen per jaar. 

Het vastrecht wordt hiervan afgeleid en zullen € 8.000 per jaar bedragen per m3 aansluit capaciteit. Voor 

een aansluitcapaciteit van 10 m3 per uur zal het vastrecht € 80.000 per jaar bedragen. De variabele 

kosten per geleverde m3 gietwater bedragen € 0,13 /m3. ( bron Evides Industriewater) 

 

 

Tabel 4: Uitkomsten businesscase regie De Lier Evides Industriewater 

 

 

 

Het hoge vastrecht in combinatie met lage variabele kosten betekent dat bij een beperkt gebruik van die 

aansluitcapaciteit de gietwaterprijs per m3 relatief hoog is. De tuinder betaalt voor de beschikbaarheid 

en niet voor het gebruik. Bij een verdubbeling van de capaciteitsvraag bij een gelijkblijvende jaarafname 

zal de prijs praktisch verdubbelen. 

             

Investering

Vaste kosten / 

jaar

Zuivering € 30.000.000 € 6.174.144

Hoofdleiding € 10.000.000 € 2.082.240

Distributieleiding € 18.800.000 € 3.650.400 +

Totale vaste kosten € 11.906.784

Vaste kosten per m3/ aansluitcapaciteit € 7.938

Variabele kosten € 0,13

Jaar productie 4.320.000

Capaciteit zuivering m3/uur 1.500

Capaciteit m3/ha/uur 1,99

Aantal ha 752
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Figuur 15: Ontwikkeling van de gietwaterprijs/m3 bij toenemend jaarverbruik bij leveringscapaciteit van 

1 m3/uur (zonder subsidies). 

 

 

Tabel 5: Uitkomst businesscase alternatieve entiteit 
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jaarafname gietwater in m3

Ontwikkeling prijs/m3 DBFO Evides 
Industriewater bij levering 1 m3/uur

Investering Subsidie Annuiteit

Zuivering € 30.000.000 € 3.250.000 € 1.026.250

Hoofdleiding € 10.000.000 € 383.645

Distributieleiding € 18.800.000 € 721.252

Onderhoud € 3.288.000 +

Totaal vaste kosten per jaar € 5.419.146

Vaste kosten per m3/uur aansluitscapaciteit € 3.613

Variabele kosten per m3 € 0,13

Capaciteit zuivering 1.500 m3/uur

Leveringscapaciteit per ha 1,99 m3/uur

Oppervlak te leveren glastuinbouw 752 ha

Lengte hoofdleiding 10 km

Gebruikte eenheidsprijzen

Investeringskosten zuivering € 20.000 per m3/uur capaciteit

Investeringskosten hoofdleiding € 1.000.000 per km hoofdleiding

Investeringskosten distributieleiding € 25.000 per aan te sluiten ha

Afschrijving 30 jaar

Rente 1%

Onderhoud & beheer zuivering 10% investering

Onderhoud leidingwerk 1% investering

Variabele kosten levering gietwater € 0,13 per m3
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8.1.5 Uitkomsten van businesscase bij realisatie door een alternatieve entiteit 
De rendementseis van 7% en de korte afschrijftermijn van 15 jaar maken de businesscase van Evides 

Industriewater duur. Ook komen subsidies zoals aangevraagd bij het Deltafonds niet tot hun recht. Op 

basis van de kengetallen en eenheidsprijzen van de businesscase van Evides Industriewater is een 

berekening gemaakt van de jaarkosten. In deze berekening is de subsidie van € 3,25 miljoen , welke is 

aangevraagd bij het Deltafonds voor een bijdrage in de kosten van de zuivering , meegenomen. De 

organisatie vorm van de te vormen entiteit is nog te bepalen en is afhankelijk van de participerende 

partijen. Te denken valt aan de tuinbouwsector, overheid en of het bedrijfsleven. 

 

Tabel 6: Uitkomst businesscase bij maximale subsidiering 

 

De vaste kosten bestaan uit de jaarlijkse onderhoudskosten als percentage van het investeringsbedrag 

en de annuïteit van het investeringsbedrag op basis van een rentevoet van 1% en een 

afschrijvingstermijn van 30 jaar op de gehele installatie. Subsidies worden in mindering gebracht op de 

investering voor de berekening van de annuïteit. Voor de berekening van de onderhoudskosten wordt de 

werkelijke investering gebruikt. 

8.1.5 Effecten van investering-subsidies 

Naast de subsidie van het Deltafonds zijn de effecten in beeld gebracht van een mogelijke bijdrage 

vanuit het Nationaal Groeifonds, namelijk de minimale bijdrage van € 30 miljoen en maximaal een 

bijdrage ter hoogte van de totale investering van € 58,8 miljoen. 

 

Investering Subsidie Annuiteit

Zuivering € 30.000.000 € 30.000.000 € 0

Hoofdleiding € 10.000.000 € 10.000.000 € 0

Ditributieleiding € 18.800.000 € 18.800.000 € 0

Onderhoud € 3.288.000 +

Totaal vaste kosten per jaar € 3.288.000

Vaste kosten per m3/uur aansluitscapaciteit € 2.192

Variabele kosten per m3 € 0,13

Capaciteit zuivering 1.500 m3/uur

Leveringscapaciteit per ha 1,99 m3/uur

Oppervlak te leveren glastuinbouw 752 ha

Lengte hoofdleiding 10 km
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Figuur 16: Ontwikkeling gietwaterprijs bij exploitatie door alternatieve entiteit (30 jaar afschrijving) 

In bovenstaande grafiek (figuur 16) is voor de aansluitcapaciteit van 1 m3/uur en 2 m3/ uur het verloop 

van de gietwaterprijs weergegeven afhankelijk van de jaarafname van gietwater. Ook is het effect van 

subsidie op de gietwaterprijs zichtbaar voor de drie opties:  

- alleen € 3,25 miljoen bijdrage Deltafonds 

- Deltafonds en € 30,- miljoen bijdrage Nationaal Groeifonds 

- Gehele € 58,8 miljoen investering 

Uit deze grafiek blijkt dat bedrijfstijd in combinatie met aansluitcapaciteit bepalend zijn voor de  

gietwaterprijs. Grotere gietwaterbassins en het vroeg starten met aanvullen van het bassin, maken dat 

de aansluitcapaciteit verlaagd kan worden en de bedrijfstijd verlengd wordt waardoor de kosten omlaag 

gaan. De businesscase is gebaat bij een zo hoog mogelijke bedrijfstijd en zo laag mogelijke  

(gecontracteerde) aansluitcapaciteit. In lange droge periodes kan extra zuiveringscapaciteit tijdelijk 

ingezet worden.  

Uit bovenstaande blijkt ook dat aanzienlijke bedragen nodig zijn om de kostprijs van een m3 gietwater 

significant te verlagen. De aangevraagde subsidie uit het Deltafonds van € 3,25 miljoen is niet voldoende 

om deze businesscase werkbaar te maken. In tabel 6 is het effect van maximale subsidiering op het 

vastrecht weergegeven.  

8.1.6  Effecten van uitbreiding van gietwateropslag bij glastuinbouwbedrijven 
Uitbreiding van de gietwateropslag geeft de tuinders de mogelijkheid om de aansluitcapaciteit te 

beperken. Dit verlaagt de kosten van het aanvullende gietwater. Als er minder aansluitcapaciteit wordt 

gecontracteerd zal deze ook niet geïnstalleerd worden waardoor ook de totale kosten verlaagd worden. 

Vermindering van de vraag naar gietwater zal de businesscase niet negatief beïnvloeden omdat de vaste 

kosten gedekt zijn. Een aandachtpunt hierbij is dat de ontwikkeling en uitrol van de levering van effluent 

gelijk op loopt met vergroting van de gietwaterbassins. Per groeifase van het effluent systeem kan dan 
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geïnventariseerd worden of er behoefte is aan aanpassingen van aansluitcapaciteiten en hoeverre dat 

mogelijk is binnen de exploitatie van de entiteit.  

Bovenstaande is in theorie, in de praktijk zal de ondernemer een keuze moeten maken hoeveel capaciteit 

hij contracteert. Het zal voor de tuinder moeilijk in te schatten zijn welk effect de vergroting van het 

bassin heeft op de te contracteren capaciteit. 

De tariefstructuur van hoge vaste kosten en lage variabele kosten stimuleert het maximaal gebruiken 

van de gietwateropslagcapaciteit met gezuiverd effluent. Deze bassins zullen dan ook een hoger 

vulniveau hebben waardoor meer regenwater zal overstorten naar het oppervlaktewater en daarmee de 

waterafvoer belasten. 

8.1.7 Effecten van grootschalige buffering 
De bedrijfstijd van de installaties kan ook worden verlengd door gebruik te maken van grote 

ondergrondse gietwaterbuffers. In 2014 heeft KWR de combinatie van DelfBlueWater en ondergrondse 

opslag onderzocht voor de pilot Prominent (KWR 2014.091). In latere Coastar onderzoeken is gebleken 

dat alleen een grootschalige ondergrondse gietwateropslag voldoende rendabel is. In het tuinbouwgebied 

Nieuw Prinsenland wordt gezuiverd effluent van de AWZI van de suikerfabriek in de winter geproduceerd 

en opgeslagen in een ASR voor gebruik in voorjaar en zomer als aanvulling op hemelwate r uit 

gietwaterbassins. De rendementen zijn in West Brabant hoger dan in het Westland. 

Indicatief is het effect op de businesscase berekend als 1/3 van de zuiveringscapaciteit vervangen kan 

worden door ondergrondse opslag (ASR). Deze zou dan 500 m3/uur moeten leveren. Uitgaande dat ook 

1/3 van de jaarbehoefte uit de ASR geleverd moet worden, zou dat een levering betekenen van 630.000 

m3 per jaar. Bij een rendement van 50% zal dan 1,25 miljoen m3 per jaar geïnfiltreerd moeten worden. 

Omdat de vaste kosten gedekt zijn door de afname contracten zijn de kosten van het rendementsverlies 

beperkt tot de variabele kosten. De investeringskosten voor het bronnenveld zijn geraamd op ca. € 3 

miljoen (op basis van vergelijkbare infiltratie Nieuw Prinsenland). Als dit een reële mogelijkheid blijkt te 

zijn dan wordt € 7 miljoen bespaard op de  investering in zuivering en de daarbij behorende 

onderhoudskosten. KWR en Deltares kunnen mogelijk in het kader van Coastar aangeven waar locaties 

zijn voor grootschalige opslag. 

 

 

Figuur 17: Effect van grootschalige ASR op de businesscase . 
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In de bovenstaande grafiek is het verloop van de gietwaterprijs weergegeven voor de businesscase met 

alleen een bijdrage Deltafonds met en zonder ASR. 

 

Figuur 18: Overzichtskaart van het Westland met daarin weergegeven een indicatie van het benodigde infiltratievolume om 
vanaf de 5 cyclus minimaal 60 % van het geïnfiltreerde water terug te kunnen winnen bij beperkte achtergrondstroming (van 

Doorn, 2013) Bron: eindconcept Coastar 

 

8.1.8 Toekomstige ontwikkelingen: aanscherping richtlijn stedelijk afvalwater 
De Europese Commissie is gestart met een herijking van de richtlijn stedelijk afvalwater. Deze richtlijn 

bepaalt aan welke eisen het effluent van communale RWZI’s moet voldoen.  In de inception impact 

assessment geeft de Commissie aan dat de richtlijn up to date moet worden gebracht met het Zero 

Pollution Action Plan en de Mededeling over circulaire economie. Een wetgevend voorstel wordt verwacht 

in het eerste kwartaal van 2022. Mocht de herijking van de richtlijn aanpassing van de AWZI 

Harnaschpolder noodzakelijk maken, dan is het aan te bevelen dat mogelijke gietwatervoorziening 

integraal wordt meegenomen in het dan uit te voeren procesontwerp.  

8.1.9 Doorkijk naar opschaling van de businesscase 
Als in de toekomst geen maatwerk meer wordt verleend aan het lozen van brijn in de bodem dan zal 

voor het gehele Westland een alternatieve gietwatervoorziening beschikbaar moeten komen. De levering 

van gezuiverd effluent heeft voldoende opschalingsmogelijkheden om in die gietwaterbehoefte te 

voorzien. 

Schaalvoordelen zijn maar beperkt indien de businesscase wordt opgeschaald naar dekkend systeem 

voor het gehele Westland. De aanleg van de infrastructuur heeft geen schaalvoordelen en ook de 

zuivering is nu reeds op een optimaal niveau. Het is niet verstandig om op voorhand rekening te houden 

met voordelen ten gevolge van het gezamenlijke aanleggen met het warmtenet. Elk project heeft een 

eigen dynamiek en de kans dat de aanleg synchroon kan lopen is klein en de coördinatie kosten zijn vaak 

hoog. De investeringskosten voor de aanleg van een Westland dekkende gietwatervoorziening wordt 

geschat op € 150 miljoen. 

8.1.10  Borging kwaliteit hergebruik RWZI Effluent 
Gebruik van effluent water (afvalwater rioolzuiveringsinstallatie) is een belangrijke optie voor de 

gietwatervoorziening van de glastuinbouw. Randvoorwaarde bij het gebruik van effluent is dat dit water 

veilig gebruikt kan worden en risico’s worden geminimaliseerd. De nieuwe EU-verordening biedt hierbij 

het wetgevend kader voor vergunningverlening. Dit is nodig om als telers dit water als volwaardig 

alternatief te zien. In het recent gestarte project “Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector” 

wordt onderzocht hoe de kwaliteit van het gietwater kan worden geborgd. Dit om risico’s voor gewas en 

volksgezondheid te voorkomen én om gebruik geaccepteerd te krijgen binnen de gehele keten. 
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Voorkomen moet worden dat gebruik van dit water leidt tot risico’s in de teelt, afzet, verzekering en/of 

publieke opinie en humane gezondheid. Gekeken wordt naar continu meten van signaalstoffen, inzet van 

sensoren, non-invasieve meettechnieken en decision support systems. 

8.1.11 Samenvatting 
Effluent heeft de potentie om het gehele Westland van gietwater te voorzien. Het aanbod effluent is niet 

beperkend. HH Delfland heeft aangegeven effluent beschikbaar te willen stellen voor de levering van 

gietwater. Wel zullen juridische aspecten van de levering uitgewerkt moeten worden.  

De kostprijs is de grote belemmering voor de realisatie van dit alternatief. Aanzienlijke subsidies en    

garanties zijn noodzakelijk om de businesscase haalbaar te maken en een realistische gietwaterprijs te 

kunnen realiseren. Ook dan blijft de gietwaterprijs hoog bij hogere aansluitcapaciteiten. Met name voor 

teelten met een hoge watervraag wordt dit kostbaar. Deze teelten beslaan bijna de helft van het 

Westlandse glastuinbouw areaal. 

Business case wordt haalbaarder bij een centrale RWZI met een zo klein mogelijke pieklevering en een 

zo maximaal mogelijke bedrijfstijd. 

Aanzienlijke uitbreiding van regenwateropslag en maximaal gebruikmaken van de gietwaterlevering zal 

gunstig uitwerken op de benodigde aansluitcapaciteit en dus op de kostprijs van het gietwater. In 

hoeverre grote uitbreidingen van de gietwateropslag in het Westland haalbaar zijn zal in grote mate 

afhangen van toekomstige reconstructie van de glastuinbouw. Sturen op een hoge vullingsgraad van het 

bassin zal leiden tot meer overstort van regenwater en daarmee belasting van het oppervlaktewater c.q. 

de waterberging en -afvoer.  

Onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige gietwaterbuffers  voor opslag van de winterproductie 

zal een van de eerste vervolgstappen kunnen zijn. 

 

Voor de realisatietermijn moet gedacht worden aan meerdere jaren. Pro-actief inspelen op nieuwe 

(Europese) wetgeving is hierbij van belang.  

 
 

8.2 Infiltratie overschot regenwater (Coastar Waterbank Westland)  
Coastar Waterbank Westland (hierna Coastar genoemd) is een meerjarig onderzoeksproject van Deltares 

en KWR. Het eindconcept is in april 2021 verschenen. In dit project is onderzocht wat de effecten zijn als 

het neerslagoverschot van de glastuinbouw in het Westland geïnfiltreerd wordt in het eerste 

watervoerende pakket.  De vraag is of op de schaal van de gemeente Westland de 

grondwateronttrekkingen voor de RO systemen gecompenseerd kunnen worden door infiltratie van 

neerslagoverschotten. Teelten met een hoog waterverbruik gebruiken meer water dan het jaarlijkse 

neerslagoverschot op hun kasdak en zullen niet in staat zijn hun onttrekkingen te compenseren en 

teelten met een lage watervraag hebben een overschot. Een waterbank kan er voor zorgen dat 

overschotten en tekorten gecompenseerd kunnen worden en dat er een financiële vergoeding plaats kan 

vinden. In figuur 19 is het concept schematisch weergegeven. Voor een animatie van het concept zie 

(https://www.coastar.nl/animatie-waterbank-westland/). 

 

8.2.1 Terugwinnen geïnfiltreerd water 

Door het hoge zoutgehalte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket  zal het geïnfiltreerde 

zoete water, door dichtheidverschillen gaan opdrijven als een soort pannenkoek. Het terugwinnen van dit 

regenwater is daardoor maar beperkt mogelijk. In de pilot Prominent is gebleken dat slecht 25% van het 

geïnfiltreerde water kon worden terug gewonnen. Hoe groter de zoetwaterbel hoe hoger het rendement 

van het terug te winnen zoete water.  Daarom is ook het effect onderzocht als per cluster van 

glastuinbouwbedrijven wordt geïnfiltreerd waardoor een grotere zoetwaterbel gevormd kan worden. In 

alle onderzochte varianten blijft RO water dan noodzakelijk als aanvullende bron van gietwater, inclusief 

brijn infiltratie in het tweede watervoerende pakket. 

 

https://www.coastar.nl/animatie-waterbank-westland/
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Figuur 19: Schematisch overzicht van waterstromen in een glastuinbouwbedrijf in het Westland dat brak 

grondwater gebruikt voor gietwater en overtollig regenwater infiltreert, participerend in een waterbank. 

Interne stromen zoals recirculatie/drainage zijn niet weergegeven. 

8.2.2 Effect op netto grondwatergebruik 

Op de schaalgrootte van de gemeente Westland wordt door de waterbank het netto grondwatergebruik 

(voor beide watervoerende pakketten samen) gereduceerd tot nul of zelfs tot netto infiltratie en daarmee 

ook verziltingsprocessen die plaatsvinden a.g.v. de tuinbouwonttrekkingen. Onttrekkingen uit het eerste 

watervoerende pakket en brijnlozingen in het tweede watervoerende pakket blijven h iermee wel bestaan, 

maar de grootschalige effecten (met name verzilting) worden tegengegaan door de infiltratie van 

regenwater. Lokaal zullen er verschillen zijn in netto grondwatergebruik  (bedrijven die (ook) infiltreren, 

alsmede bedrijven die alleen onttrekken), waardoor er lokale kwaliteitsverschillen in het grondwater 

blijven voorkomen, met plekken die verzoeten en plekken die verzilten. 

8.2.3 Stijghoogte 

De infiltratie in de winter zorgt voor een verhoging in de stijghoogte. Figuur 20 laat het verschil in 

gemiddelde stijghoogte zien tussen de huidige situatie en het Waterbank scenario voor het eerste 

watervoerende pakket in het zomerhalfjaar (links) en het winterhalfjaar (rechts). De infiltratie van het 

zoete water in het eerste watervoerende pakket gedurende de winter heeft een duidelijke impact op de 

stijghoogte gedurende de winter (verhoging van 0.25 - 0.5 m). In het linker figuur is te zien dat de 

impact van de zoetwater injectie in de winter na-ijlt in de zomer; ook gedurende de zomer is de 

stijghoogte tussen de 0.05 m en 0.25 m hoger dan in de huidige situatie.   

 

In de Coastar studie zijn meerdere scenario’s uitgewerkt. In het scenario dat per bedrijf geïnfiltreerd 

wordt, is er sprake van een reductie van zomerverlaging < 0.25 m. Dit is positief voor de bodemdaling, 

maar de impact is beperkt ten opzichte van de huidige verlaging. Voor het scenario waarin per cluster 

wordt geïnfiltreerd is de zomerverlaging niet significant, behalve voor wat puntlocaties. Bij elkaar kunnen 

op deze locaties sterke verhogingen en verlagingen optreden ten opzichte van de huidige situatie. De 

extra verlaging van meer dan 1 m vergroot het lokale bodemdalingsrisico.  

Doordat grondwateronttrekkingen onlosmakelijk onderdeel zijn in het Coastar concept is dit concept geen 

oplossing voor het bodemdalingsrisico in De Lier. 
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Figuur 20: Verschil in stijghoogte tussen referentie scenario en waterbank scenario in zomer (links)  en 

winter (rechts) 

8.2.4 Zoutconcentratie 

De gemiddelde (plaatselijk kunnen er grote verschillen optreden) chlorideconcentratie in zowel het eerste 

als het tweede watervoerende pakket neemt af in het Waterbank scenario (Figuur 21). De grootste 

afname in concentratie bevindt zich in het eerste watervoerende pakket. Dit is een duidelijk gevolg van 

de regenwater infiltratie. De afname van chlorideconcentratie in het tweede watervoerende pakket komt 

door de verzoeting van het infiltratieconcentraat als gevolg van de regenwater infiltratie .   

 

 

Figuur 21: Verschil in gemiddelde chlorideconcentratie tussen referentie scenario en het Waterbank 

scenario. Negatieve getallen (blauw) geven een afname van de concentratie weer positieve getallen 

(rood) geven een toename in concentratie weer. Links voor het eerste watervoerende pakket, rechts 

voor het tweede watervoerende pakket. 

 

8.2.5 Milieu - en vergunningsaspecten 

Door atmosferische depositie kunnen ongewenste stoffen, aanwezig zijn in het hemelwater. Bij infiltratie 

zullen deze stoffen meegaan naar het eerste watervoerende pakket. Bij grondwateronttrekkingen voor 

RO water komen deze stoffen in een dubbele concentratie in het brijn wat op haar beurt geloosd wordt in 

het tweede watervoerende pakket. Als het te infiltreren water voldoet aan de infiltratie richtlijn, dan kan 

het zijn dat als dit water in een later stadium weer onttrokken wordt voor gietwater bereiding, het brijn 

wat hierbij vrijkomt (door indikking) niet meer voldoet aan de infiltratie richtlijn. Deze problematiek kan 

voorkomen worden door per infiltratie put een extra zuiveringstap te realiseren, bijvoorbeeld door actief  

kool, voor de verwijdering van onder andere gewasbestrijdingsmiddelen.  

In het kader van dit rapport is over de vergunning aspecten van grootschalige infiltratie overleg geweest 

tussen vergunningverleners van HH Delfland en ODH. Besloten is om de pilot Broekpolder als voorbeeld 

te nemen. ODH zal onderzoeken aan welke voorschriften de infiltratie (en of lozing) van hemelwater 

moet voldoen. Dit onderzoek loopt nog. 

De problematiek van brijninfiltratie en maatwerk blijft, waterbank of geen waterbank. 
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8.2.6. Effecten op het oppervlaktewater 

In de waterbank wordt het neerslagoverschot geïnfiltreerd en niet overgestort naar het 

oppervlaktewater. Dit betekent dat het oppervlakte watersysteem minder zoet water ontvangt 

(voornamelijk in najaar en winter) en dat er ook minder water hoeft te worden afgevoerd.  

In najaar en winter wordt gestuurd op een vulling van de gietwaterbassins van 50% (start infiltratie op 

50% vulling en stop op 45% vulling) en in voorjaar en zomer van 80% (start infiltratie op 80% vulling en 

stop op 75% vulling). Door de sturing op 80% bassinvulling in voorjaar en zomer is er niet veel extra 

bergingsruimte beschikbaar ten opzichte van de huidige situatie. Uit scenario berekeningen blijkt dat de 

combinatie Waterbank en RainlevelR tot de minste belasting leidt van het oppervlaktewatersysteem.  

Door de toename van de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket neemt ook de kwel naar de 

oppervlakte toe, en daarmee de zoutvracht naar het oppervlaktewater. 

Tabel 7: : Kerngegevens waterbankscenario's 

 

 

8.2.7 Gietwaterkosten 

In het Coastar project zijn een zevental varianten beprijsd. Onderstaande tabel geeft de kosten weer van 

3 varianten. 

 Variant Basis bestaand: In de Basisvariant wordt per bedrijf geïnfiltreerd. In de variant  

“bestaand” worden bestaande installaties van bronnen en RO systemen waar mogelijk met 

aanpassingen gebruikt. Deze variant gaat uit van 600 infiltratiepunten. 

 Variant Basis nieuw: Zelfde als boven alleen worden in de variant “nieuw” de bronnen en RO 

installaties nieuw aangelegd. 

 Variant Basis + Cluster: In  deze variant worden tuinbouwbedrijven geclusterd en worden 

bassins gekoppeld. In totaal worden er 77 clusters gevormd met 141 infiltratiepunten. 

 

Tabel 8: Overzicht van de kosten van 3 varianten 

 

Referentie 

(huidig) 

Waterbank 

basisscenario 
Waterbank clusters

Totale gietwater vraag (Mm3/j) 17.4 17.4 17.4

Gietwater uit grondwater (RO) (Mm3/j)  3.7 5.0 4.2

Aantal tuinbouwbedrijven  1291 1291 1291

Aantal infiltrerende 

tuinbouwbedrijven /infiltratiepunten tuinbouw
600

141 (waarvan 77 

clusters)

Infiltratie (Mm3/j)  0.0 5.0 4.2

Totaal volume  gietwater uit grondwater (looptijd 

20 jaar) Mm3 74 100 84

Extra benodigdheden 

Systemen voor 

hemelwater-

infiltratie.

Systemen voor 

hemelwater-

infiltratie. 

Leidingwerk voor 

clusters 

Basis bestaand Basis nieuw Basis + Cluster

CAPEX (+40%/-25%) (rente 2,5%  en afschrijving 20 jr) € 27.640.000 54.610.000 52.530.000

OPEX (over levensduur) € 70.950.000 71.430.000 30.240.000

Totaal CAPEX + OPEX € 98.590.000 126.040.000 82.770.000

Totaal CAPEX+OPEX €/m3 0,99 1,26 0,99

Extra zuivering actief kool in zandfilter €/m3 0,13 0,13 0,13

Totaal inclusief zuivering €/m3 1,12 1,39 1,12
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8.2.7 Samenvatting 
Ten gevolge van het hoge zout gehalte in het eerste watervoerende pakket is het rendement van 

ondergrondse opslag laag (ca. 25%). Bij clustering van bedrijven kan het rendement stijgen. De 

onttrekkingen voor RO water blijven bestaan en de onttrokken hoeveelheden zullen toenemen. Het effect 

op de stijghoogte is zeer beperkt Coastar Waterbank Westland biedt dan ook met name oplossingen voor 

de verzilting. 

Omdat grondwateronttrekkingen onlosmakelijk onderdeel zijn van het Coastar concept is dit concept 

geen oplossing voor het bodemdalingsrisico in De Lier.  

De gietwatervoorziening is in principe robuust door de inzet van RO water, ook in droge jaren zal de 

gietwatervoorziening gewaarborgd blijven. Onduidelijk is of er werkende praktijkvoorbeelden zijn en wat 

de gevaren zijn van putverstopping en dergelijke als gevolg van de interacties tussen het zuurstofrijke 

infiltratiewater en het zuurstofloze water van het eerste watervoerende pakket. 

In verziltingsgevoelige gebieden kan het concept van Coastar ingevoerd worden.  

 

8.3 Drinkwater 
Drinkwater is én van de alternatieven die beschikbaar zijn om de glastuinbouw van gietwater  te voorzien. 

De toepassing van drinkwater voor gietwater in de tuinbouw is in de verdringingsreeks gekwalificeerd als 

“kleinschalig hoogwaardig gebruik”. 

Echter drinkwater kan niet onbehandeld gebruikt worden. Drinkwater bevat te hoge concentraties zouten 

en met name natrium. Het behandelen van drinkwater kent een aantal lastige aspecten. Daarnaast is 

natuurlijk de beschikbaarheid van voldoende capaciteit een belangrijke vraag. 

Evides is gevraagd naar de mogelijkheden om in de zomermaanden 2 miljoen m3 drinkwater te leveren 

in het pilotgebied. Intern heeft Evides de vraag bestudeerd en gekeken of aan deze vraag kan worden. 

Evides heeft gemeld dat zonder omvangrijke investeringen in hydraulische capaciteit op dit moment de 

gevraagde 2 miljoen m3 niet geleverd kunnen worden aan de regio De Lier. Gelijktijdig heeft Evides 

aangegeven positief te willen meewerken om de mogelijkheden te onderzoeken welke rol drinkwater kan 

spelen voor de glastuinbouw. 

 

8.3.1 Ontzouten van drinkwater 
Bij het ontzouten van drinkwater zal net als bij het ontzouten van grondwater brijn vrijkomen. De eerste  

vraag die moet worden beantwoord is dan ook: via welke weg kan het brijn geloosd worden.  

 

Oppervlaktewater: Omdat het drinkwater een vrij hoog nitraatgehalte heeft is lozing op het 

oppervlaktewater niet haalbaar, ondanks dat het brijn bij een lage recovery wel kan voldoen aan de 

chloride en ijzernorm zoals genoemd in artikel 3.90 van Ab. 

Bodemlozing van het brijn is ook binnen het huidige maatwerkvoorschift niet mogelijk. Vanuit kostprijs 

overwegingen zal gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke efficiëntie van het ontzoutingsproces. Dit 

leidt tot indikking met een factor 5 tot 10 (recovery van respectievelijk 80% tot 90%). Daarmee wordt 

de huidige nitraatnorm voor brijnlozing in de bodem overschreden. Daarnaast worden ook milieuvreemde 

stoffen in de bodem gebracht met een tot tien maal hogere concentratie dan in het drinkwater aanwezig. 

Lozing op het vuilwaterriool: Lozen op het vuilwaterriool is in principe niet toegestaan. Voor lozen op het 

vuilwaterriool is een aansluitvergunning van de gemeente vereist.  

De zoutconcentratie van afvalwater zoals het bij de rwzi aankomt mag niet te hoog zijn. Dit beïnvloedt 

de doelmatige werking van de rwzi. Volgens het ‘beleidskader goed gietwater glastuinbouw’ is een 

gehalte van circa 1 g/l NaCl in het influent van de rwzi acceptabel. Dit komt overeen met circa 0,6 gram 

chloride per liter. Dit geldt voor brijn, onafhankelijk van de activiteit waarbij het brijn ontstaat. Bij een 

recovery van 90% valt het chloridegehalte nog binnen de normen die opgenomen zijn in het beleidskader 

goed gietwater. Daarnaast tast brijnwater de rioolassets aan. Daarom staat de gemeente lozen op de 

riolering in principe niet toe in haar aansluitverordening. Opgemerkt dient te worden dat het chloride 

gehalte van brijn afkomstig van drinkwater lager is dan 600 mg/l. Brijn afkomstig van grondwater heeft 

een chloride gehalte van 3000 mg/l en hoger. 

 

Tabel 9: Samenstelling brijn afkomstig van drinkwater 



 

41 

 

 

Bij gebruik van een hoog rendement RO zoals bijvoorbeeld MOOR deze heeft ontwikkeld, kan op het 

Evides drinkwater een recovery behaald worden van 85% tot 90%. Uitgaande van een recovery van 87% 

en een geïnstalleerde RO capaciteit van 2m3/ha/uur betekent dit een brijnlast van 260 l/ha/uur. Dit valt 

ruim binnen de lozingscapaciteit van 500 l/ha/uur van het rioleringssysteem. 

 

In onderstaande tabel is de kostprijs berekend voor een RO installatie met een zo hoog mogelijke 

recovery. De hoge recovery is belangrijk om de hoeveelheid brijn naar het riool zoveel mogelijk te 

beperken en om zuinig om te gaan met drinkwater. De berekende kostprijs bedraagt € 1.37/ m3. 

RO installaties op drinkwater worden op meerdere plaatsen in de Nederlandse tuinbouw toegepast waar 

RO op brak grondwater niet mogelijk is. Brijn wordt dan geloosd op het riool. 

 

8.3.2 Samenvatting 
Beschikbaarheid 

Op dit moment heeft Evides niet de capaciteit om 2.000.000 m3 te leveren aan de  tuinbouwgebieden bij 

De Lier. Om te kunnen leveren moeten aanzienlijke investeringen gedaan worden in met name 

infrastructuur. Evides heeft aangegeven positief te willen meewerken om de mogelijkheden te 

onderzoeken welke rol drinkwater kan spelen voor de glastuinbouw. 

Indien noodzakelijk kan drinkwater een beperkt aandeel leveren in de gietwatervoorziening. Het zal niet 

de eerste keuze zijn mede doordat het beslag legt op nu nog beperkte beschikbaarheid van drinkwater 

en omdat brijnlozing in principe niet is toegestaan op de riolering. 

Tabel 10: Kostprijs berekening gietwater op basis van drinkwater. Prijzen op basis van data van Moor 

Filtertechniek en Evides 

 

Opmerking: in de kostprijs berekening is gerekend met een rekenrente van 5%. 

 

8.4 Gebruik regenwater 
Regenwater is een van de meest duurzame vormen van gietwater. Alleen in de regio direct langs de kust 

kan zoutdepositie de kwaliteit van regenwater negatief beïnvloeden. Het gebruik van regenwater is 

beperkt door de omvang van de opslagbassins en de neerslagpatronen. Glastuinbouw Nederland schat 

dat de gemiddelde bassingrootte in het Westland ca. 750 m3 per hectare bedraagt. Er zijn geen data 

beschikbaar om een actueel beeld te verkrijgen.  Vergroten van de opvang vergroot ook de 

zelfvoorzienendheid van de tuinbouwbedrijven. KNMI k limaat scenario’s geven aan dat neerslag de 

komende 30 jaar zowel in winter als zomer zal toenemen maar dat de extremen ook zullen toenemen. 

Neerslag patronen zullen dan ook grotere afwijkingen gaan geven dan wat de afgelopen jaren de norm 

Samenstelling brijn     Ca   Mg     Na    K  Amm     Ba   Sr  Fe_di  Mn     CO3  HCO3

Evides drinkwater mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

initieel drinkwater 44,0 7,1 39,0 0,0 9,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,7 120

90% recovery 10 440,1 71,0 390,1 0,0 90,0 0,0 0,0 15,0 0,0 6,5 1200

   SO4   Cl    F    NO3    Si   B    CO2   Br     S     TDS

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

initieel drinkwater 46,0 56,4 0,2 9,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 331,3

90% recovery 460,0 564,1 2,2 90,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 3313,0

Uitgangspunten Kosten

Capaciteit 7,5 m3/uur Annuiteit € 7.743,40

Draaiuren 4.000 uren/jaar Inkoop drinkwater Evides 0,86€         34.483 29.551,72€       

Jaar productie 30.000 m3/jaar Vastrecht Evides 570,00€             

Vermogen instllatie 4,0 kW Belasting op Leidingwater 0,354€       300 106,20€             

Recovery 87% Antiscalant 0,012€       30.000 360,00€             

Afschrijving installtie 10 jaar Elektra nacht tarief 70% 0,078€       11200 873,60€             

Afschrijving membranen 10 jaar Elektra dag tarief 30% 0,139€       4800 667,20€             

Rente 5% Onderhoud 1.100,00€         

Brijnproductie 0,98 m3/uur Totaal jaarkosten 40.972,13€       

Investering

Moor High Performance RO 54.683,00€       Kosten per m3 gietwater 30.000 1,37€                 

Voorfiltratie 8.097,91€          

Totale investering 62.780,91€       
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was.  

Vergroten van de hemelwateropvang verduurzaamt de gietwatervoorziening en verlaagt de druk op het 

watersysteem. Beiden zijn relevant gezien de verwachting dat neerslag extremen zullen toenemen. Als 

gevolg van de grotere extremen zal ook de neerslag intensiteit gaan toenemen. Aanpassing van goten en 

hemelwaterafvoeren is in de toekomst noodzakelijk om deze neerslag ook te kunnen opvangen.  

WUR heeft recent scenario berekeningen uitgevoerd voor het effect van bassingrootte op de vraag naar 

aanvullend gietwater in een extreem droog jaar (2018) voor onbelichte tomaat. De effecten zijn 

weergegeven in figuur 22. 

Uitbreiden van de wateropslag zal de noodzaak van aanvullend gietwater verminderen maar niet doen 

verdwijnen. Een zekere gietwatervoorziening van goede kwaliteit is een primaire voorwaarde voor de 

glastuinbouw. Ook in een droog jaar moet de gietwatervoorziening gegarandeerd zijn. In de 

onderstaande tabel, afkomstig van het certificatieschema van de Groen Label Kas, zijn de diverse teelten 

onderverdeeld in 4 gewasgroepen met vergelijkbare waterbehoefte. Per gewasgroep is aangegeven hoe 

groot het bassin moet zijn om een bepaalde dekking van de waterbehoefte te bereiken. Opgemerkt moet 

worden dat de onderstaande tabel al meer dan 15 jaar geleden is opgesteld en geen rekening houdt met 

de verwachte toename van weersextremen. 

 

 

Figuur 22: Effect van bassingrootte op de noodzaak voor aanvullend gietwater (bron: WUR Beperken aanvullend gietwater 
Jim van Ruijven, Erik van Os, Feije de Zwart, 17 juni 2021) 
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Tabel 11: Overzicht dekking waterbehoefte in relatie tot omvang van de gietwateropslag (bron: Bijlage 6 

certificeringsschema groenlabelkas)

 

 

Om een indicatie te geven van de kostprijs van een m3 gietwater uit het eigen gietwaterbassin zijn deze 

berekend voor de 4 gewasgroepen bij respectievelijk 90%, 85% en 80% dekking van de 

gietwaterbehoefte. Hierbij zijn geen bedragen meegenomen voor het niet kunnen benutten van de grond 

onder het bassin voor de teelt. Prijs berekening is gebaseerd op rechthoekig bassin met afdekking. In 

tabel 13 is de kostprijs berekening opgenomen voor gewasgroep 4 met 90% dekking. 

Tabel 12: Indicatie van kostprijs gietwater uit bassin bij verschillende watervraag en bassingrootte 

 

In bovenstaande tabel zijn indicatieve prijzen van gietwater uit het eigen bassin weergegeven. Teelten 

met een hoge watervraag moeten relatief meer bassinruimte maken om aan het zelfde 
dekkingspercentage te komen. Daarom is de kostprijs bij deze teelten hoger dan bij teelten met een lage 

watervraag. 

 

8.4.1 Realisatie 
Vergroting van de wateropslag in het Westland zal alleen mogelijk zijn als dat gekoppeld wordt aan 

reconstructie en nieuwbouw. Op basis van het huidige vernieuwingspercentage van 2% zal de uitbreiding 

niet snel gaan. Het is de verwachting van de gemeente dat de komende 10 jaar reconstructie zal 

versnellen. Op dit moment is afdwingen van grotere afmetingen gietwaterbassins niet mogelijk. Als de 

omgevingswet in werking treedt heeft de gemeente indien gewenst deze mogelijkheden wel. De 

gemeente overweegt of vergroting van de gietwaterbassins opgenomen kan worden als voorwaarde in 

het nieuwe maatwerk. Vergroting van de gietwateropslag moet in relatie tot de gietwatervraag van de 

teelt beschouwd worden, zie hiervoor ook tabel 11. 

% dekking waterbehoefte gewasgroep 1 gewasgroep 2 gewasgroep 3 gewasgroep 4

90% dekking 0,67€             0,66€             0,74€             0,85€             

85% dekking 0,59€             0,62€             0,69€             0,79€             

80% dekking 0,57€             0,59€             0,62€             0,72€             
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Tabel 13: Voorbeeld kostprijs berekening gietwater uit bassin bij 90% dekking gewasgroep 4 

 

 

In gebieden met een onregelmatige verkaveling zullen bij reconstructie eerder overhoeken ontstaan die 

benut kunnen worden voor extra gietwaterbassins. In gebieden met een rationele verkaveling zal extra 

gietwaterbassin eerder ten koste gaan van het netto teeltoppervlak op een kavel.  

Realisatie van significant meer gietwateropslag zal niet op korte termijn gerealiseerd worden. Het zal 

afhankelijk zijn van overleg met de sector, uitwerking van beleid in een omgevingsplan en in hoeverre 

andere alternatieven beschikbaar komen. Deze alternatieven zijn allen duurder dan gietwater uit het 

eigen bassin. Een tuinder zal dan gestimuleerd worden om waar mogelijk zijn opslagcapaciteit uit te 

breiden.  

 

  

 

Figuur 23: Verkaveling glastuinbouw (Bron Werkboek Westland) 

 

Uitgangspunten Kostprijs berekening

Gewasgroep 4 Kostprijs bassin 10,00€           pr m3 bassin

dekking waterbehoefte 90% Investering bassin 120.000€       

Waterbehoefte 8.500 m3/ha Investering grond 264.000€       

Bedrijf 4 ha Annuiteit investering bassin € 11.561,12

Omvang bassin/ha glas 3.000 m3/ha Renteverlies grond 13.200€         

Afschrijving 15 jkaar Onderhoud 1.200€           

Rente 5% Opbrengst derving grond 0 +

Onderhoud 1% Jaarkosten bassin € 25.961,12

Grondprijs 55€           per m2

Aanlegkosten bassin 10€           per m3 Dekking uit bassin 30.600 m3 per jaar

Opslag kleine bassins 2,50€        per m3

Grondbeslag bassin 0,4 m2 /m3 bassin Kostprijs gietwater uit bassin € 0,85

Waterbehoefte 34.000 m3 per jaar

Omvang bassin 12.000 m3
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8.5 Gebruik oppervlaktewater 
Het gebruik van oppervlaktewater als alternatief voor grondwater in combinatie met RO is niet mogelijk 

indien nullozing in 2027 gehaald moet worden. Grondteelten maken nog wel regelmatig gebruik van 

oppervlaktewater. Voor grondteelten gelden andere normen. Nullozing is bij grondteelten niet van 

toepassing. 

Oppervlaktewater heeft een te hoog Na gehalte. Ontzouten zoals bij drinkwater is vanwege de complexe 

voorzuivering zeer kostbaar. Daarbij zal ook nog een oplossing gevonden moeten worden voor de afvoer 

van het slib uit de voorzuivering en het brijn. Bodemlozing is uitgesloten. 

Daarnaast heeft HH Delfland aangegeven dat de capaciteit voor doorspoeling van het oppervlaktewater 

systeem beperkt is en dat er in droge zomers zoals in 2018 niet voldoende water aangevoerd kan 

worden om te voorzien in deze extra watervraag. 

 

8.6 Verplaatsen grondwateronttrekkingen naar het tweede watervoerende 

 pakket en/of brijnlozing naar het derde watervoerende pakket 
In gesprekken met Henk Kooi van Deltares is gebleken dat indien de grondwateronttrekkingen verplaatst 

worden van het eerste watervoerende pakket naar het tweede watervoerende pakket dit positief is voor 

de stijghoogte dalingen. 

Deze optie is voorgelegd aan leveranciers van RO installaties. Zij hebben reserveringen bi j de te behalen 

recovery’s omdat je feitelijk gaat onttrekken uit het pakket waar jarenlang miljoenen m3 brijn in zijn 

geloosd. Het probleem ziet men in de toegenomen hardheid, waardoor zonder het gebruik van 

antiscalants waarschijnlijk alleen hele lage recovery’s behaald kunnen worden.  Zonder wateranalyses 

per locatie kunnen geen harde uitspraken gedaan worden over de haalbaarheid.  

Onttrekken uit het tweede watervoerende pakket en brijn lozen in het derde watervoerende pakket geeft 

enkel een oplossing voor de stijghoogte daling in bodemdalingsgevoelige gebieden.  Het biedt geen 

oplossing voor verzilting of voor lozing van verontreinigende stoffen in het grondwater.  

Indien lozen van brijn in het tweede watervoerende pakket stuit op bezwaren omdat de waterkwaliteit 

“te goed” is in relatie tot het te injecteren brijn, kan het brijn ook geïnjecteerd worden in het derde 

watervoerende pakket.  

8.7 Bestaande collectieve initiatieven  
In de Nederlandse tuinbouw zijn de afgelopen jaren meerdere collectieve gietwatersystemen opgezet 

met wisselend succes. De collectieven variëren in omvang tussen de 30 en 300 hectaren.  

De mate van succes van deze decentrale of collectieve gietwatervoorzieningen lijkt samen te hangen met 

de kwaliteit van het uitgangswater. Systemen die gebaseerd zijn op oppervlaktewater en/of lozingswater 

hebben vaker problemen om de gewenste kwaliteit te behalen. Collectieven hebben ook niet de 

technische expertise om deze systemen te beheren. 

Voorbeelden van deze collectieven zijn: AquaReUse, Berlikum, De Vlot, Bergerden, Nieuw Prinsenland, 

Kivietsakker en Emmen. 
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9  Scoringstabel 
 

 

Randvoorwaard

en 

RO Water Effluent Coastar Drinkwater Uitbreiden 

gebruik 

regenwater 

Verplaatsen  

RO naar 2de en 3 

wvp 

Gebruik 

Oppervlaktewater 

Oplossing 

knelpunt 

verzilting 

 
 

   

Afhankelijk van bron 

aanvullend gietwater 

 

Vraag naar aanvullend 

gietwater neemt af 

 

 

Oplossing 

knelpunt 

bodemdaling 
 

 
 

Grondwateronttrekkingen 

blijven 

 

Afhankelijk van bron 

aanvullend gietwater 
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10 Conclusies en aanbevelingen 
Aanleiding voor het toekomstplan zijn de knelpunten die samenhangen met het huidige gebruik van RO 

water als bron van aanvullend gietwater. RO water is de meest gebruikte bron van aanvullend gietwater. 

De knelpunten zijn: bodemdaling in De Lier, verzilting en de juridische aspecten van het maatwerk voor 

brijnlozingen.  

10.1 Knelpunten 
Maatwerk 

Op 1 juli 2022 loopt het huidige maatwerk af. Op deze korte termijn zijn er geen alternatieve bronnen 

van gietwater beschikbaar in het Westland. Voor die tijd zal het bevoegd gezag beleidskaders moeten 

vaststellen of nieuw maatwerk zal worden verleend. En zo ja, onder welke voorwaarden. De provincie 

Zuid-Hollend kan invloed uitoefenen op het door de gemeente te verlenen maatwerk door voorwaarden 

op te nemen in de provinciale omgevingsverordening. De problematiek verbonden aan het huidige 

gebruik van RO water zoals verzilting en bodemdaling is locatie specifiek en vereist dus een locatie 

specifieke aanpak. Maatwerkvoorschriften kunnen indien gewenst gelokaliseerd ingevuld worden. Omdat 

er op de korte termijn geen zicht is op een werkend alternatief voor RO-water zal  ook na 1 juli 2022 

maatwerk in de een of andere vorm noodzakelijk zijn. 

 

Bodemdaling 

Bodemdaling is een actueel knelpunt. Deze problemen zijn geconcentreerd rond De Lier. De daling van 

de stijghoogte, als gevolg van grondwateronttrekkingen is een van de oorzaken van deze bodemdaling.  

Stoppen met onttrekken van grondwater uit het eerste  watervoerende pakket zal een deel restzettingen, 

veroorzaakt door de grondwateronttrekkingen, sterk doen verminderen maar niet oplossen en het heeft 

geen effect op de overige oorzaken van bodemdaling. Toename van de daling van de stijghoogte in De 

Lier als gevolg van nieuwe onttrekkingen of grotere debieten moet worden voorkomen. Deze kunnen 

nieuwe zettingen veroorzaken. Monitoring van debieten en onttrekkingen is daarom belangrijk.  

Hoe groot de bijdrage van de grondwateronttrekkingen is aan deze bodemdaling is niet duidelijk. Analyse 

van de data welke nu verzameld worden door de geplaatste extensometers zal meer duidel ijkheid geven. 

De uitkomst kan richting geven aan de noodzaak en urgentie van de te nemen maatregelen.  

Verzilting 

Door binnentrekkend zeewater en de grondwateronttrekkingen in het Westland is er lokaal sprake van 

verzilting, met name langs de kust en de Nieuwe Waterweg. Op andere locaties lijkt het dat verzilting 

meer een lange termijn effect is. Onderzoeken zijn daar nog niet erg duidelijk over. Infiltratie van 

regenwater kan een oplossing bieden voor lokale verziltingsproblemen. 

 

10.2 Bronnen aanvullend gietwater 

Gezuiverd effluent 

Als aanvullende gietwatervoorziening lijkt gezuiverd effluent het meeste perspectief te bieden. De kosten 
zijn vooralsnog een belangrijk struikelblok. De kostprijs van dit gietwater ligt momenteel nog ver boven 

het niveau van een realistische gietwaterprijs. De hoge kostprijs wordt voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door de korte bedrijfstijd van het systeem (immers alleen in het voorjaar en zomer is 

aanvullend gietwater noodzakelijk). Een grootschalige (ondergrondse) waterberging die buiten het 
groeiseizoen gevuld wordt, kan de kostprijs sterk verlagen. Het vinden van klanten buiten de sector 

kunnen de bedrijfstijd van het systeem vergroten en daarmee de kostprijs van het water verlagen. 

 

Het voordeel van de locatie Harnaschpolder is dat vanuit deze locatie indien gewenst opschaling naar het 

gehele Westland mogelijk is omdat alleen daar voldoende effluent beschikbaar is. Realisatie vergt tijd, 
middelen en commitment van sector en overheden. Goede aansluiting op nieuwe Europese wetgeving is 

hierbij een belangrijk aandachtspunt.  

 

 

Drinkwater 

Drinkwater, mits beschikbaar, kan op beperkte schaal een betrouwbare bron van goed gietwater worden. 

De toepassing van drinkwater voor gietwater in de tuinbouw is in de verdringingsreeks gekwalificeerd als 

“kleinschalig hoogwaardig gebruik”. 

Drinkwater scoort goed op de knelpunten bodemdaling en verzilting. Evides heeft aangegeven positief te 

willen meedenken hoe drinkwater een rol kan spelen in de gietwatervoorziening. Ook met de gemeente 

moet worden overlegd onder welke voorwaarde brijn geloosd mag worden in het riool. Indien gekozen 



 

49 

 

wordt om de levering van gezuiverd effluent na te streven dan zijn investeringen in levering en zuivering 

van drinkwater niet zinvol. 

 

Vergroten gietwateropvang 

Uitbreiding van gietwateropslag zal de afhankelijkheid van aanvullende bronnen verminderen maar 

aanvullend gietwater zal altijd noodzakelijk zijn. Bij nieuwbouw of reconstructie zijn er voldoende 

mogelijkheden om extra bassinruimte te realiseren. De ruimtedruk in het Westland is groot en vergroten 

van gietwateropslag bij bestaande bedrijven zal niet altijd makkelijk zijn. Op dit moment is er geen goed 

inzicht van de huidige omvang van de gietwaterbassins in het Westland. Vergroting van de 

gietwateropslag moet plaats vinden in relatie met de watervraag van de teelt of teelten. 

 

Infiltratie overschot regenwater 

De infiltratie van het neerslag overschot in najaar en winter, zoals onderzocht in het Coastar waterbank 

Westland project, betreft geen alternatief voor het gebruik van RO water maar behelst het compenseren 

van de verzilting door het infiltreren van zoet regenwater in het eerste watervoerende pakket. 

Onttrekkingen voor RO water blijven bestaan. Dit kan een oplossing zijn voor verziltingsgevoelige 

gebieden langs de kust en Nieuwe Waterweg. Het is nog onduidelijk welke eisen vanuit 

vergunningverlening worden gesteld aan het te infiltreren water. Het biedt geen oplossing voor de 

problematiek van bodemdaling in De Lier. 

 

 

10.3 Aanbevelingen 
Voor de regio De Lier kan overwogen worden om geen nieuwe onttrekkingen / brijninfiltraties toe te 

staan. In het geval er toch behoefte is aan meer aanvullend gietwater kan omgekeerde osmose op 

leidingwater in combinatie met brijnlozing op het riool in overweging worden genomen. Bekeken zal 

moeten worden in hoeverre het beperkte zoutgehalte van brijn afkomstig van drinkwater schade kan 
veroorzaken aan het rioolstelsel en de pompen. 

Bij de totstandkoming van het Toekomstplan Gietwater is gebleken dat er geen actuele data beschikbaar 

zijn over het watergebruik in het Westland. Zo zijn gegevens betreffende de onttrekkingen, brijninfiltratie 

en de omvang van de gietwateropslag niet benaderbaar. Dit maakt goed beleid en het monitoren 

daarvan moeilijk. In het maatwerk voor omgekeerde osmose, kan een registratieplicht worden 

opgenomen met een maandelijkse of vier-wekelijkse registratie van de waterbalans van het bedrijf. 

Gegevens over teelt watergift, oorsprong van het gietwater etc. komen dan beschikbaar. Aansluiting bij 

de UO registratie is misschien een optie. 

Toepassen van het Coastar principe maar zonder waterbank kan het nadelige effect verzilting beperken. 

Realisatie van de pilot Hooghe Beer kan duidelijkheid geven hoe dit principe in de praktijk uitwerkt en 

wat de effecten zijn.  

 

 

10.4 Procesvoorstel vervolg 
Het vervolgproces zou kunnen bestaan uit een twee sporen aanpak, enerzijds bestuurlijk en ambtelijk 

uitwerken van een routekaart met tijdspad en acties en anderzijds het opstarten van concrete projecten 

om antwoorden te krijgen op openstaande vragen zoals beschikbaarheid van drinkwater, subsidie 

mogelijkheden voor levering van effluent, mogelijkheden voor grootschalige opslag gietwater, korte 

termijn acties in De Lier etc. 

Brede bestuurlijke en ambtelijke werkgroep met diverse partijen, mogelijk ook Evides, welke  tot doel 

heeft  te werken aan: 

- Een convenant met afspraken kader ten aanzien van de gietwatervoorziening van het Westland 

- Opstellen van een Routekaart, wanneer/welke beslissing nemen, gebieden prioriteren indien van 

toepassing 

- Budget beschikbaar stellen, subsidies aanvragen 

- Benoemen en uit laten werken van no-regret maatregelen 
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- Bestuurlijke overeenstemming over nut en noodzaak van het verder uitwerken van de  

businesscase De Lier of voor het gehele Westland, inclusief het besef dat aanzienlijke fondsen 

beschikbaar moeten komen voor realisatie. 

 

In opdracht van de werkgroep kunnen projecten worden uitgezet om invulling te geven aan openstaande 

vragen zoals: 

- Opstellen van een projectplan ten behoeve van een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds 

(projectidee is in mei 2021 ingediend) en andere mogelijke subsidiebronnen nationaal en 

Europees; 

- Duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid en mogelijke locaties te onderzoeken voor 

grootschalige ondergrondse gietwateropslag; 

- Beschikbaarheid van drinkwater nu en op termijn en de noodzakelijk investeringen die daarmee 

samenhangen 

- Uitvoeren pilot Coastar Waterbank Westland 
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Bijlage 1 KRW art 11 lid j 
 

KRW Art 11 lid j 

j) een verbod op de rechtstreekse lozing van verontreinigende stoffen  

in het grondwater onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen. 

De lidstaten mogen toestemming verlenen voor herinjectie in dezelfde watervoerende laag van voor 

geothermische doeleinden gebruikt water. 

Voorts mogen de lidstaten onder vermelding van de voorwaarden  

toestemming verlenen voor: 

— injectie van water dat stoffen bevat ingevolge exploratie- en  

winningsactiviteiten van koolwaterstoffen of mijnbouw, en injectie van water om technische redenen, in 

geologische formaties  

waaruit koolwaterstoffen of andere stoffen zijn gewonnen of in  

geologische formaties die van nature blijvend ongeschikt zijn  

voor andere doeleinden. Dergelijke injecties mogen geen andere  

stoffen bevatten dan die welke het gevolg zijn van de hierboven  

genoemde activiteiten; 

— herinjectie van uit mijnen en steengroeven gepompt grondwater  

of met civieltechnische bouw- of onderhoudswerkzaamheden geassocieerd grondwater; 

— injectie van aardgas of vloeibaar petroleumgas (LPG) voor opslag in geologische formaties die van 

nature blijvend ongeschikt  

zijn voor andere doeleinden; 

▼M4 

— injectie van kooldioxidestromen met het oog op opslag in geologische formaties die om redenen van 

hun aard blijvend ongeschikt zijn voor andere doeleinden, op voorwaarde dat dergelijke  

injecties plaatsvinden overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG van  

het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide 

(1) dan wel op  

grond van artikel 2, lid 2, van die richtlijn buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen;  

▼B 

— injectie van aardgas of vloeibaar petroleumgas (LPG) voor opslag in andere geologische formaties 

indien het hoger belang van  

het waarborgen van de gasvoorziening zulks vereist en indien de  

injectie van dien aard is dat ieder onmiddellijk of toekomstig  

gevaar van verslechtering van de kwaliteit van ieder eventueel  

ontvangend grondwater wordt voorkomen; 

▼B 

2000L0060 — NL — 01.01.2014 — 006.001 — 24 

(1) PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.— civieltechnische en bouw en constructiewerkzaamheden en 

soortgelijke werkzaamheden op of in de grond die in contact komen  
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met grondwater. Voor deze doeleinden mogen de lidstaten bepalen dat deze werkzaamheden worden 

behandeld als was toestemming verleend, mits zij worden uitgevoerd in overeenstemming  

met algemeen bindende regels die de lidstaat voor zulke werkzaamheden heeft vastgesteld;  

— lozingen van kleine hoeveelheden stoffen voor wetenschappelijke  

doeleinden, met het oog op karakterisering, bescherming of herstel van waterlichamen, welke beperkt 

blijven tot de hoeveelheden die strikt noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden;  

op voorwaarde dat die lozingen niet verhinderen dat de voor dat  

grondwaterlichaam vastgestelde milieudoelstellingen worden bereikt; 
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Bijlage 2: Samenstelling drinkwater Evides 
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Bijlage 3: Certificatieschema GLK Bijlage 6 Eisen aan wateropslag 
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Bijlage 4: Criteria voor toelating selectie procedure Nationaal Groei 

Fonds 
 

Op basis van onderstaande criteria lijkt het project te kwalificeren om toe gelaten te worden tot de 

selectieprocedure van het Nationaal Groeifonds. 

Belangrijkste eisen om toegelaten te worden tot de selectie procedure zijn:  

1. een uitgewerkt plan waarin de volgende onderdelen aan bod komen,  
a. een onderbouwing van de bijdrage van het voorstel aan het langetermijn-

verdienvermogen (bbp-effect) van Nederland; 

b. een onderbouwing van andere maatschappelijke kosten en baten; 

c. de verwachte financiële kosten en opbrengsten van het voorstel en financiële bijdragen 
van andere deelnemende partijen;  

d. de deelnemende partijen, het programmamanagement en praktische uitvoerbaarheid 

van het voorstel; 

e. de juridische uitvoerbaarheid van het voorstel (o.a. is er een staatssteuntoets 

uitgevoerd); 
f. de betrokkenheid van het verantwoordelijke beleidsdepartement, relevante regionale en 

lokale overheden of relevante maatschappelijke instituties; 

2. valt binnen tenminste een van de drie terreinen: kennisontwikkeling, R&D en innovatie en 

infrastructuur; 
3. heeft een omvang van tenminste 30 miljoen euro; 

4. is additioneel aan private investeringen; 

5. is additioneel aan bestaande publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling 

van de overheid; 

6. is niet-structureel; 
7. voldoet aan de toets van subsidiariteit en 

8. past binnen de financiële kaders van het fonds. 
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Bijlage 5: Analysepakket Brijn 
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